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Başmuharrir ve u.rr!uml neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOCLU 
•--A~B O N E Ş E R A 1 T 1 

DEVAM MtmDETt Türkiye için 

Senelik............ 1400 
A!tı <ıylık •. .. .. ... .. .. .. 750 

Hariç için 

2900 
1650 

1 TELEFON: 2697 -------a 
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FIA Ti ( 5 ) KURUŞTUR Cümhııriyeti1' ve Ciimhuriyet eşerm!a be7cçisf, aalı<ıhlan gıkar riyMI g1Uetedfr 

Halayda nisbi bir · sükunet var 

Fransa vadettiği hüsnü ni
yeti ne zaman gösterecek? 
~ Darlığın 
·Sebebi ... 
Ekonomik 
Olmaktan ziyade 
Psikolojiktir 

• lnonü 1 

Safra kisesinden 
musteriptir 

Fransanıiı Akdeniz filosu 
PARtS 9 (ö.R) - Fransanın Akdeniz filosu 

bu sabah saat 9 da Benıta vasıl olmuştur. Ve 16 
Hazirana kadar orada kalacaktır. 

·------~ YENi ASIR Matbaasında bıuııhnııtır 

1ki me•.-ııd niş<ı..Zı 

Iran ve Mısır 
• 

iki dost memleket arasındaki bağ 
iki hanedanın birleşmesi ile bir 

kat daha kuvvet bulacak 

8. S. Arıkari 
Gelecek hafta 
iz mire gelecek --Maarif Vekilimiz hay Saffet Arıkan 

gelecek hafta içinde ıehrimize gelecek 
tedrisat sonu münasebetiy]e lzmirin ma· 
arif milessese]erini teftiş edecek tetkikat .. 
ta bu]unacakbr. 

Çek Cümhıırrelsl Benes ve Çek Mzırl<ın mekteplerin tatili mfüıa.sebetiyle 11a• 
pıı,.,. bir tiWende, binlerce talebenin tıızlmi1'i k<ıbııl ediyorlar 

Tekirdağlı - Kara Ali 

H,.!i! Pehlivan 

bir şey söyleıne-k mümkün değildir. 

Ha'ber aldığımıza göre Aydın, ödemif 
ve Manisadan çok meraklılar, pazar gün. 

kü güreşlerde hazır bulunmak üzere şeh· 
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Dallardan se~ler: ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Deve kini 
-----•• .. --Bir hastamı ziyaret için memleket hastanesine gitmiştim. Değerli operatörE 

U.tad Nuriyi ararken kolu yaralı ihtiyar bir köylünün bıış ucunda buldum. E 
Zavallının kolunu deve ısırmı§, ellerini lime lime, kemiklerini parça parça: 

etın~. bilek kemiklerinden biri koparak dışnn fırlamı§. 5 
lıbrabını belli etnıiyen metin yürek! i köylüye ıordum ı S 
- Deve için çok kindar derler. Sakın daha evvel dövmü~ olm·yasın.. E -Cevap verdi: :: -- Hayvan bu .. Dövmeyince olur mu} : 
Anladım ki bizim köylü baba deve kin.ine uğram.ıf.. Kendisine tifa temen-E 

ni ederek hastaneden çıktıktan ıonra yolda uzun uzun düşündüm: 5 
insan kini ile 111 mqhur deve kininin mukaye1esini yapbm. Her ikisinin5 -

aliye 

' Tahsilat kadrosu 
Maliye vekAletinden gelen bir tamimde; 

938 senesinde tatbik edilecek tahsillt 
kadrosu hakkındaki 17 /3/938 tarihli ta-

Fuarda Beton Yolun 
açılma töreni yapılacak 
Bu münasebetle bayanlar arasında kısa me
safeli bir motosiklet ·müsabakası tertip edildi 

Dar lığ 
Sebebi ... 
Ekonomik 
Olmaktan ziyade 
Psikolojiktir 

BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE 
mantalitesine göre iş arıyanlar iste-

doğurabilecekleri zararları ölçtüm. Neticeyi aldıktan ıonra deve kini, insan: mimin 4 üncU maddesinin bazı mahaller-.. dikleri işi elbette kolaylıkla bulamaz
lar. kininin yamnda küçüle küçüle deta bir *k l:afa.sı heline geldi. : .. 

Gücü yetmiyeceklerden sille yemiJ, L:uYru'.lc ncw aaklıyaıı insanlarını • hiç: -renk vermeden • besledikleri kin bunn öyle yaralar açar ki bunu deve dİ§:~ •• 
değil k.apl n dişi bile açamaz. Kindar hayvanın tek silahı var. Diıi. Buna mu·E! 
kabil insanlar bin bir vasıtaya malik.. :: 

Dilini; iftinı. yalan ve kahpelikle tcslih etmi~. vicdanını salya ile hoimtıt.E 
hayam: bir in nm tuzağına dlifmeği düşündükçe vücudumun bir parÇUJDJ:: 
kindar bir devenin diJ}eri arasında parçalatmağa razı olurum. Birincisinin za-E 
ran hazan bir hayat ödiyor, ikincisinin ise bir lokm et, bir parça kemik. İşte: 
o kadar... E 

A. MURAT ÇINAR 3 .. 

cc mübadil hesabı carisinden ücret ve 
aidat alan tahsildarlara teşmil edildiği 

bil dirilmiştir • 
Vekalet, bu medde de kaldırıldığı bil

dirilen tahsildarların 937 yılı bütçesinin 
cD> cetvelinin maliye vekaletine men
sup vilayet müstahdemleri kısmındaki 
45 lira ilcretJi 16 tahsildarla kezalik 937 
bütçesinin 198 inci faslının 3 tincü mad
desinden aidat verilmek suretile istihdam 
edilen milll emlAk tahsildarlarmdan iba-

-.;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiii.._..,._. ..... ______ _... ....... .-.-;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;,;;;;iiiiiiii;;;;;;;-.-.....,..__ ret olup ücret veya aidatlarını mübadil 

lzml. r Halkevı· hesap carisinden verilen tahsildarlara bu 

Daha az mühim olmıyan bir ikin
ci nokta da inkılabın varlığımızda 
yarattığı muazzam değişikliklerdir. 
Bütün bir hayat değişikliğiyle karşı 
kar§ıyayız. Eskiden düşündüğümüz 
gibi düşünemiyor, yaşadığımız gibi 
yaşıyamıyoruz. Düşüncelerimiz gibi 
zevklerimiz de tekamüle uğramıştır. 
Şimdi evlerimizin daha konforlu, ge
yinişimizin daha itinalı, yaşayışımı
zın daha muntazam olmasını istiyo
ruz. Gıdamıza, sıhhatımıza, zevkimi
ze eskiden daha fazla dikkat ediyo-
ruz. Bu sebepler yüzünden ihtiyaçla
rımız yüzde bin artmıştır. On beş se
ne evvel ayda 1 00 üra kazanan bir 

Büyük yurt • • • 
gezısının 

programını yaptı 

teşmilin şumulil olmadığını, bunların is-
tihdamlarına devam edilmesini bildirmiş
tir. 

--=-
360 

. 
göçmen evı 

FuaMcı yılan pcıui11onu 

938 Fuarının muvaffak olması için fu- annda temsllle.r venneğe talip olmUJ ve adam bu para ile kanaatkar bir 
ar komitesinin aldığı yeni tedbirler An- mUzakerelere geçilmiştir. hayat sürmek §W'tiyle kendini 

yapılacak karada alAka ile karşılamnıştır. Suriye, Fuar sahasında meydana ~etirilen be- bahtiyar sayabilirdi. Bugün yüz 
Göçmenler için sıhhat villleıtin.ce vl- Irak, tran, Yunanistan, Yugoslavya, Mı- ton yolun kUşad resmi yann oğl~ son- lira ile medeni bir çok ihtiyaçları 

ra yapılacaktır Bu mUnasebetle eglence- k 1 k · d ... · k 
layctimizin muhtelif yerlerinde inşa et- sır ve tngiltere de fuarın rekllm işleri . · arşı ama ıste ıgı zaman apışıp a-
tirilen 502 göçmen evinin muvakkat ka- yolunda yUrUmektedi.r. Ecnebt mecmua- ler tertip edi~. Bayanlar .arasında lıyor. İşte kazanç darlığından sık 

Dün ak~ toplanan Halkevi gezi ko
mitesi büyük yurd gezi.sinin programı 
tlzerindo çalışırut n kat't teklini ver-

bul muameleler! yapı1-•e ve evler gN-- lar bilhassa dost ve müttefik memle- kısa mesafeli bir motosiklet müsabakası sık bahsedi§imizin ıebebi... Filhaki-
Birkaç güo evvelki nüıhamızdıı çık.an ~ ~~ ve yapılarak kazananlara hediyeler verile- k ·ıı t' • • d ·· 

Ed
. · · · · · meruere tesl.im edilmiştir. ketler guetelerl tzmlr fuarının 938 de a mı e ımızın en mesu • en mu-
ırne muhabınmızın bır telgrafında . oektlr. reffeh ve en meclent bir hayata hak-

Halkeviınizin bu geziSine, ba§ta umumi Bu ~ta yenıden Foça, Kuuk, K~- ~üyUk bir muvafiahyete namzed oldu- Yunanistan devlet paviyonu ln§aatı kı vardır. Devlet ber sahada elde 

ani~tir. 
-r . 1 K~--- D'-'-"'- 1 ___ ,_ dası, Dıkill ve Menemen merkezınde gunu yazıyorlar. hl"---'-"- __ .ı,_ K --'*- vi mu etti1 Kenera. llLUlll ın.ıt o llUl&. üze· 

360 
.. 

1 
ihal edil ktir B ınum. uz.en:ıwr. ~ ve 7 UALL pa yon- edilen terakki yata, muvaffakıyetli 

Ba programa göre bu bif7ük geı:l 1 O 
Temmuz pazar günü ba~hyacak ve 25 
temmuz pnzart.İ günü alqamı nihayet 
bulacaktır. 

re Trakyalı kardctlerimizin büyük bir le goçml en ev ~ ece. ·_,_ u ~v- Atraksiyon ve ışık işleri llerl~tir. lan ikmal edilmiştir. Hayvanat bahçesi hamlelerin tevali etmesine rağmen 
h . d"-' . hah __ .,, r ey Ul sonunda ıkmal edilerea. goç- B' bt et ku •-· fu ·~,- .,.ı.,ı kteclir e emmıyet ver 1&.1en er 'V=yor. en1 • edilecekti ır ec:ne oper mpanyası .ı.ı;wır - gı11ı.JAçe ge~ eme . medent hayata ulaşmak istiyenlerin 

Bu telgraf Hıılkevi üyelerini çok sevin- m ere tevz.ı r. - sıkınbsını bilmez değildir. Hayatı 

dirm? ve hen~ gezi ilan ediln:ediği hal- Ahırlar ş=ehı·r dışına Bekaya vergı·ıer ucuzlatmak, refah vasıtalarını ço-
1 O T cmmuz sabahı aaat 7 ele Basma- de bır çolt muracaatlere vesile ol mu§- ğaltmak için başvurulan teşebbüsler 

neden hareket edecek Ankara ekspresi- tur. kalkıyor tedricen bugünkü muvazenesizliği 
ne binceek gezginler aırasile (Afyon, Trakya umum müfettişliğinin, Ego Vilayet sıhhat meclisi, halkın .ağlığı k J ) k . l ortadan kaldıracak, refahı daha kuv· 
Konya, Mersin. Adana, Ankara, Eskişe- gezginlerine istifadeli bir program hazır- üzerinde fena bir tesir yapan ahırlann Maliye ve a eti yapı aca muame e vctle hissettirecektir. 
hir ve latanbul) u ziyaret ettikten sonra ]atmakta oluşu baştan aşağı çok faydalı şehir dı ına çıkarılmasına karar vcrmi~- ŞEVKET BiLGiN 
19 temmuz salı günü ak§llmı Sirkeci ga- geçecek olan bu geziye ayn bir değer hakkında mu''hı•m bı•r tamJ•ffi go··nderdı• ti. Belediye, sağlık meclisinin bu kararı-
nndan saat 20.30 da Konvansiyonel tre· verdirmektedir. 

Müthiş nile Edirneye harelı:et edeceklerdir.Ertesi Bu &ezide Devlet demiryollannın on nı tatbika başlamııtır. Ahırların kurula-
cağı yerler teabit edilmiş ve alakadarla

sahah Edirneye varacak olan gezginler beş günlük Halk biletlerinden istifade 1 Kinunsani 938 tarihine kadar defterlerinin mükelleflerin besapla
müruru zamana uğnyan bekaya ver- nndan yekUnlan da nevi varidat iti
gilerin bazı yerlerde muameleleri in- bariyle 938 yılma ait tahsil daireleri 
taç edilmediği görülmüı, bir kısım icmal, tahakkukat, irsalat, varidat ve 
yerlerde de yanlıılar ve noksanlar müfredat defterlerinin sabıka sütun-

Çarpmba, Perşcmbe günlerini Trakya edileceği için geziye iştirak edecekler, 
umum müfetti§liğinin emriyle tertip edi- yedi mühim vilnyet merkezimiz ile bütün 
lecclı:. progr m dahilinde yapılacak. ııezi· bir Trakya bölgesinde yapacak.lan hcı 
lerle geçirdikten eonra 23 Temmuz Cu- bin kilomctrdik bir seyahate, elde ede
martesi günil llkpmı İstanbula dönmüş c:eJderi yurd ve kültür bilgilerine mukabil 
olacaklardır. O ak§nDl Jstanbulda geçi- m ddi büyük bir fedakarlığa da katlan
rilerek ertesi günü 15.15 to Haydarpaşa- DU§ olmıyacakladır. 
dan hareket edilecek ve 25 Temmuz Pa- Yararlı ç.alışmalanna p}ıit olduğumuz 
brtesi ak§amı lzmiro gelinecektir. Halkevimizin bu üatün yararlı tetebbüaü-

Bu geziye lzmir Hnlkevine yazılı Üye• nü tekrar nlkı§lamaktan zevk duyuyoruz. 

ler ve onların ailem girebilecekler ve ço
cuklar hariç olarak gezgin adedi yirmi 
be, kifiyi gcçmiycccktir. İ§tirak edenlerin 
adedi yirmi bqi geçerae seyahat ücretini 
ilk vermif olanlar tercih edilecektir. 4 
T ernmuzdan sonra da müracaat kabul 
cdilmiyecektir. 

Vilayet bütçesi 

* Haber a]dı.ğımıza göre &ezi komitesi 
Bu hafta Pazar günü Şqal kaynağına 

bir gezi tertip etmqtir. Yirmi beş Uyenin 
i§tira.lt edeceği bu gezi de evvelkiler lr.a
dar utifaddi olacağı fiiphelizdir. 

Garsonların fikayeti 
Villlyetin 938 yılı bU19esi dahiliye ve- Gazinolarda çalışan garaonlardan bir 

Uleti.nce tetkik edilmektedir. Vekftlet, heyet dün öğleden sonra belediye rei.si
hütçenin hususi idare ck.aratı ve diğer ni ziyaret ederek dileklerini serdetmi§
bın:ı noktalan hakkında izahat istediğin- !erdir. Belediye earaon ballının müşte
den vilayet daimi encümeni toplanarak riden alınmıyarak gazino sahipleri tara
bu suallere cevap hazırlıyacaktır. Vila- fından garsonlara verilmesini kararlaştu
yetin başaracağı acele işler nazarı itiba- mıştı. Bu yüzden patronll11', garson yev
ra alınarnk biltçenin biran evvel tasdik miyelerini tenzil etmi3lerdir. 
edileceği öğrenilmiştir. Belediye, hayatı ucuzlatmak için yüz-

--=-- de on garson hakkının gazino ııahipleri 
Vali döndü tarafından verilmesini ve listelerde tenzi-

Çeşemcdc bulunan Vali B. Faili GU- lat yapılmasını istemektedir. Yeni liste-
lcç diln avdet etmiştir ler hazırlanmaktadır. 

1 

AYYARE 

ra bildirilmiştir. Şehir hududu haricinde 
yapılacak ahırlar en kısa bir zaman için-
de ikmal edilecektir. 

--=--
Şaşa/ menbaı 

Maliyeye ait olduğu ve muhasebei hu
susiye tarafından işletildiği anlaşılan şa
şa! suyunun kıymeti maliyece 40 bin li
ra olarak tesbit edilmiştir. Maliye ıuyun 
tapusunu hazine namına almııtır. Fiat 
bahsinde bir yakınlık teminine teşebbüs 
edilmiştir. 

--=--
Bir mahkumiyet 

kararı 
Basmahane istasyonunda, nikah gÜ

nü eski ni~nlıaı Fatmayı başltasiyle ev• 
lendiği için yaralıyan Şemsinin ağır ce
zada muhakemesi neticelenmiştir. Suçlu 
2 3 gÜn liapiı cezasına ve otuz lira taz• 
minata mahkthn edilmiştir. 

Bir Cani 
yapıldığı anlqılmı.§tu. Maliye veki- lanndan alelusul tenzil edilecektir. 
le~den defterdarlığa gelen bir e- 4- t Kinunaani 938 tarihiyle 31 BAST ARAFI 1 iNCi SAHIF EDE 
mırde yapılacak muameleler hakkın- Mayıs 938 tarihi arasmda müruruza- 'f'O Bulgaristanda da muhtelif tarihlerde 
da §Öyle bir direktif verilmİ§tir: mana uğnyacak bekayanm yukan- cineyetler iılemiı bir adamdrr. 

1 - 938 mali senesine devredil- daki hlaalarla alikan yoktur. Bun- Tahkikat 811'1lll11da Hilminin aöyledi-
mesi lbımgelen ve seneleri itibariyle lar müfredat itibariyle tahsilat, müf- ği bazı sözlerden ıüphelenen zabıta. 
müfredab tesbit edildiği anlqılan redat defterlerine aynen nakledile- Edime nüfuı kütüğünde kayıtlı bulunan 
bekayadan bir Kanunusani 938 ta- cek ve bunlar hakkında 3321 numa- Hilmi hakkında Edirneden malUınat is
rihine kadar müruru zamana uğra- ralı kanuna ait izahnamenin daimi temiotir. Gelen cevap bu adamın yeni 
muı hasebiyle kayıtlarının terkini hüküm ba§lığı altındaki 1 ve 6 ncı bir cinayetini meydana çı.karmışbr. Do· 
lizımgelen bekaya, yeni sene müfre- maddeleri hükümleri dairesinde mu- kuz eylw &ecesi. cürüm ortağı ile birlik· 
dat defterlerine nakledilerek bugijn- amele ifa edilecektir. to Saka Ali ile kansı bayan Fatmayı pa· 

kü defterlerinde bırakılacaktır. Ancak 938 mali ıe~İ içinde gön- ralanna tamaen balta ile öldüren Hilmi 
2 - Bu muamele yalnız tahsilat derilecek terkin cetvelleri her ikisi- hadiseyi müteakip kaçmıştı. Edime za. 

müfredat defterlerine münhasır ol- ne de teallUk edeceğinden bu cetvel- bıtasmca yakalanan F aikin muhakeme· 
duğundan tahsil daireleri İcmal Ve l • k..:1:::::. • k .__ı_ I'!'! Iİne Edimede devam edilmektedir. 
ah ·ı ubel • enn ye ıı.&.14enne arıınrumuı ıa- Hil 

t sı § ennde tutulan tahakku- d B la b be 1 Kan" unu- · mi aıılen Tok.at vilayetinin Nik· 
kat tah 'li . --''!'! d ft 1 • l zım ır. unun era r ._ d d 3t 7 d ğuml d , ıı t ve uaauat e er eny e • 938 tarih' I 31 M 938 ta- sar a.azasm an ır. o u ur. 

uh bed ı "d üfr" sanı ıy e ayıa H'I · d h l Bul · d ik m aae e tutu an varı at m e- • • • " ı mı a a evve gan.stan a · en 
C7.7/.J 9 - dat defteri tahakkuk tablolarında rihı ar~ında münıru~ana ~ya- müteaddit katil ve ctkiyalıktan dolayı 
Acık Muhabere yazılı tahakkukat meyanında bulu- catv~r~~atbeka:~•tter~cet: ya.kalan!llı~. bilmuhnkeme on beş sene 

• - nan mezkUr bekaya yine diğerleri- ~4:._~~ leıva9nı38m •• darta vh ah esı haspe mahkum edilmiştir. Cezasını ge-

ok le birlikt ı·· d • • d • ~age n ıenesı ı e ea ına çirmekte oldu0.11 Bulgaristanın Haaköy 
taya N e ve usu u aıreım e yem b ·-

~ sene defterlerinin sabıka tablolarına ait 4 numara cetvellerin ihzanndan hapishanesinden firar eden bu adam 
~ naklolunacaktır. sonra tanzim edileceğine göre bir Türkiyeye sahte nüfusla gelmiştir. 

1 ~Ol ta~el baözt işler • 3 - 938 mali yılı içinde gönde- Kanunusani 938 tarihine kadar mü- E.5K1 CiNAYETLER 
Ç n zm re d nmenlzl rilecek terkin mezuniyet varakala- nmızamıma uğramq olan varidat Hilmi ve Dilaverin i~ledikleri suçlaı 

bef{ llyoruz. riyle terkinine müsaade edilen be- bekayasma ait terkin cetvellerini tesbit edilirken, Bergama zabıta ve ad-
Y../.'7/.T.az/".7.ZflZ7YZZ"'/.;i kaya müfredah, 937 aenesi müfredat 937 idare hesabı verilmezden evvel liyesi ban eski cinayetlerle bu iki şahsı 

SiNEMASI 
tanzim edilerek gönderilmesi ve bu ıılak.alı görmüştür. Filhakika Bergama· 
i§lerin az :zamanda intannın temin nın Sinde) köyii civarında çavdar tnr· 
olunması iktiza eder. lası içinde öldürülen Sait Cürkll§ı da 

ayın müdavimlerine bu hafta yine 2 yeni film takdim ediyor 

5 _ Bir Kanunusani 938 tari- bunlann öldürdükleri anlaşılmıştır. El
hine kadar mürwuzamana uğnyan de mevcut deliller kuvvetlidir. Sait Cür
bekayanın 937 mali yıb içinde ter- ka~a ait tütün çeki makbuzu Hilminin 
kin muamelelerinin aona erdirilme- eıki bir ceket cebinde bulunduğu gibi 
meai alikadarlann dikkatsizliğine yine maktule ait nagant tabancası da 
atfedileceği ve bu vaziyetin Vekile- Hilminin üzerinde bulunmuştur . •• . .. 

K:UÇUK ŞARKICI 
Amerikanın en meşhur şarkıcısı 

Ve 200 ·kız 
çok 

AL COL SON 
50 revü artisti ile birlikte 
muhteşem ve çok zengin 

AYRICA 

temsil ettikleri 
operet 

Sinema perdesinin en genç iki sanatkarı 

Simona Simon ve Jean P. Aumont 
Tarafından nefis bir surette temsil edilmiş gençlik 

Neş'e ve zerafet filmi · 
••• 

•• u KADINLAR GöL 

tin hasauiyetl~ takip ettiği İ§in uza- Hilminin cürüm ortağı Dilaverin vaka 
gecesi geydiği ve izleri tesbit edilmiı 

masına sebebiyet veren maliye me-
murlan için eyi bir not teşkil etmi-

ayakkabılar da meydana çıltanlmıştır. 
Maktul Saidin çizmelerini bir müddet 

yeceği nazarı dikkate alınarak daha kullanan ve Somada bir eskiciye satan 
fazla uzamasına meydan verilmeden Hilmi, bunları elli lturuı mukabilinde 
cetvellerin bir in evvel tanzim ve sattığını ilave etmiş, satın alan Halil de 
irıalinin temini tekrar tebliğ olunur. bu çizmeleri vak'a gÜnü bir müşterisine 

--~-~- 375 kuruşa devretmiştir. Bu çizmeler 
aranmaktadn. 

Tahkikattan anlqıldığma göre Bakır-lnciraltı plajı 
İncir altında vilayetçe inşa ettirilecek çay civannda ceaedi bulunan Hacı Mu.

modem p!Aj yerinin arsalan satın alın- tafanın Hilmi ve Dillverlo görüıtüğU ve 
mıştır. Bu arsalardan biri Ali isminde keQdilerinden bir "bahçe ıahn almağa ta
blr vatandaşa aittir. Ve 265 liraya utim- tip olduğu, ıuya bu bahçeyi göstermek 
JAk edilmiştir. üzere Bakırçay kenanna getirilerek ora

da kafasına baltayla '\'Urulmak suretiy
le öldürüldüğü anlaşılmqhr. Hilıni ve 
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Kız kaçırma Dilaver hakkındaki tahkikata de~am 

Seanslar : Kadınlar Gölü 2.35 ve 5.30 da Küçük Şarkıci 4.10 ve 7.40 ta Cumartesi, pazar saat 1 de KüçükŞarkicı ile bqlat ........ . 
Menemenin Buruncuk köyünde onbeş edilmektedir. Hilmi Edimeyo gönderi· 

yaşında Salihayı bçıran Mustafa oğlu lecek ve orada cinııyet davasına bakıla· 
Osnuın Yalçın tmca yQkalan.ırunar. caktır. • • • .~ .·\. ·~' • r r,.~ • . .. •"" •., . • • · • ı . ~,. • ı ....... --:· .. " . . .... : . . . ., . . ·. : 



10 1938 

Kamutay da 

Atatürkiin iltifatları 
Türk - Çekoslovak ve 
Türk-Yugoslav tica

ret muahedeleri 
tasdik edildi 

Binicilerimiz geldiler, Halkın coşkun 
alkışları ile karşılandılar 

Ankara 8 (A.A) - B.M. Meclisi bu
gün Fikret Silayın başkanlığında toplan
mııbr. Celsenin açılmasını müteakip ge~ 
neraJ Kizım Özalpın arzuhal encümeni 

haftalık karar cetvelindeki 1564 sayılı 

kararın umumi heyette müzakeresine 
Urfa mebusu general Ahmet Yazganın 
ve Kırşehir mebusu Ali Riza Esenin An
kara yüksek ziraat enstitüsü kanununun 
20 inci maddesinin tefsirine ait takrirle .. 
rinin geri verilmesine ait takrirleri okun ... 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Roma olduğu halde vapurdan inmişler, 
Ye Varşova atlı müsabakalarına gi- halk tarafından omuzlarda taşınmış
rerek dünyanın meşhur binicileri !ardır. 
arasında derece ve birincilik ve bay Halk coşmuş, binicilerirnizi ku
Mussolini kupasını alarak beraber caklıyor, öpüyor, üç polis müfreze
getiren binicilerimiz burada hararet- si bu yüzden intizam ve asayişi ida-
le karşılanmıştır. rede adeta güçlük çekiyordu. 

Binicilerimizi hamil vapur, saat Binicilerimiz başta vali ve beledi-
1.5.30 da Boğazdan girmiş ve Bü- ye reisi Üstündağ olduğıı halde, ls
yükderede vapurun muayenesi es- tanbul kumandanı, harp akademisi 
nasında sahil sıhhiye müdürlüğü ilk komutanı, süvari müfettişi, ordu sıh
lıüketi binicilerimize vermiştir. Saat hiye müfettişi, generallerle diğer ge-
14.30 da rıhtımdan kalkan motörler neraller muhafız alay komutanı, say
lıinicilerimizi lstinyede karşılamış, lavlar ve on binlerce halk kitlesi ta
Bcykozda OD iki kotra vapura ya- rafından karşılanmıştır. 
naFak ikinci büket binicilerirnize Vali, şehir namına bir nutuk söy-
verilmiştir, liyerek binicilerimize : 

Vapur saat on altıda limana gir- - Hoş geldiniz! demiştir. 
lnİf ve rihtımdaki halk tarafından al- General Halis te binicilerimizi ay-
bılarla karşılanmıştır. rı ayrı tebrik ederek şu sözleri aöy-

Vapur rıhtıma yanll§ınca, liman- )emiştir : 
daki vapurlar düdük çalmak sureti- - Büyük reisi cümhurun ba§8fl
le binicilerimizi aelamlamışlardır. larınızdan memnun olduğunu ve se
Rıhtımdaki tehir bandosu selam ha- lamını sizlere müjdelemekle bahti
vasını çalmış, bundan sonra onun- yarım. Eminim ki bu yüce teşvik ve 
CU yıl marşı çalınmıştır. Vapurda iltifat sizlere yarınki batarılarınız 
bulunan Polonyalı Yahudiler de te- için azim ve kudret verecektir. Ne 
tahürat yaparak Türkçe : mutlu sizlere .• 

- Yaşa, varol 1. Bundan sonra binicilerimizden Ce-
Diye bağırmışlardır. Binicilerimiz vat Gürkan bir nutuk söylemiş, ken

ellerinde Mussolininin altın kupası dilerine gösterilen hüsnü kabule te-

şekkür etmiş ve memlekete dön
mekten mütevellit sevinçlerini an
latmış, ve gazetelerin kendileri için 
yazdıkları güzel yazılardan bahset
mistir. 

Cevat Gürkan son söz olarak ! 

- Yaptığımız iş, büyük ecdadı
mızın yaptığı işlerin binde biri de
ğerinde olamaz. Avrupanın yüksel
miş bir çok milletlerinin güzide sü
baylariyle karşılaştık ve tanıştık. Bu 
güzel sporda onlardan geri olmadı
ğımızı ıı-österdiğimizi sanıyorum. 

B. Mussolini kupasından bahse
den Cevat Gürkan : 

- Bizim sembolümüz nedir bili
yor musunuz ... Atatürkün parmağı. 
O büyi;k parmaktır ki bize gideceği
miz yolu gösterecektir ve göstermiş
tir. 

Cevat Gürkanın hitabesi alkışlar

muştur. 

D.D. Yolları ve limanlar-ı işletme 

umum müdürlüğü ile evkaf müdürlüğü 
19 34 mali yılı he•abı katisine ait kanuna 
bağh kanun liyihaları ile devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve tcadülüne ait 
kanuna bağlı cedvelin maarif vekaleti 
kısmında değişiklik yapılmasını ve as-
kcri memurlar hakkındaki kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve yeniden 
bazı maddeler ilave edilmesine ait ka
nun layıhalan müzakere ve kabul edil-
mi tir. 

B.M. Meclisinin bugünkü toplantısın

da ikinci müzakeresini yapmıı olduğu 
kanunlar .arasında devlete ait icareteynli 
e mukataalı gayri menkullerin kıymet

lendirilmeıine, Türkiye ile Çekoslovak-la karşılanmıştır. 
Bundan sonra Sipahi ocağına, atıı ya araıımda imza edilen ticari mübade-

mektebine gidildi. Atış mektebini leleri tanzime mütedair anlaıma ile Türle 
tesrif eden orgeneral Fahrettin AI- Yugoslav ticaret ve eeyrisefa.in muahede
ta~ gazetecilere : namesine munzam protokolun taıdjkine 

_ Türk süvari sübaylarının fera-1 ait kanun l&yıhalan bulunmakta idi. B. 
gatle çalısmalarının tabii bir hakkı I M. Meclisi Cuma günü toplanacakıır. 
ve zaferidir, demiştir. 

Süvarilerimize muhtelif teşekkül. Harici ve Vekili 
ler tarafından ziyafetler verilecektir. A k _, 

ıı araaa 

Pirene hududu üzerinde 
Ankara 9 (A.A) - Bir kaç günden 

beri İstanbulda bulunmakta olan hari
ciye vekili doktor Teville Rüştü Aras 
bu sabah Ankaraya dönmüştür. 

30 Fransız avcı tayyaresi hava dev
riyesi vazifesini 2örme emrini aldı 

Amerikan 
Deniz tav ya releri 

Vaşington 9 (A.A) - Bahriye neza
reti hava §Ubesl 41 tonluk atlantik Klip 
Pers sisteminde büyük bir deniz tayyare
si daha yapmak fikrinde olduğunu bildir
mektedir. Bu yeni tayyare 50 ton ağır
lığında olacak ve hiç yere inmeksizin 
Sanfransislı:odan Haveiye gidip gelebile
cektir. 

lngiliz ve Fransız gemilerini de bombalıyorlar 
Parls 9 (0.R) - Fransanın Pirene 

lıudutlarını tayyare taarruzlarından ko
rumak için başvekil B. Daladiyenln em
rle hava devriye kolları tesis edilmiş
tir. Perjinyon tayyare karargfthında B. 

,Davotin sisteminde 130 avcı tayyaresi 
Coplanmıştır. 690 beygirlik motörlerle ve 
'°P w mitralyözlerle mücehhez olan bu 
tayyarelerin 350 - 400 kilometrelik va• 
Bati silrati vardır. B. Daladiye Pirene 
lıudutlarının teftişine giderken tayyare
ler gelmiş bulunuyordu. Bunlar 2 • 3 
tayyarelik gruplara ayrılmıştır. Gece 
gündüz harekete hazır vaziyette yerleş
tirilmişlerdir. 

Diğer tarafdan geçen salı gününden 
beri iki grup tayyare Pirene hudutla
tında Serberden Aryej vadisine kadar 
daimt olarak devir uç~ları yapmakta
dır. 

Andor cümhuriyetinden gelen haber
lere göre Fransız arazisine tecavüz et. 
iniş olan 9 tayyare dönüşte Andor vadi
rl üzerinden de geçmiş ve ahali arasında 
lı:orku cyandırmıştır. Tayyareler daha 
cenupta nasyonalistlerin işgali altındaki 
tnıntakaya gitmişlerdir. 

PAPA DA PROTESTO ETrı 

Sivil halkı bomba ve ölüm yağmttTUM tutan tayyarelerden biri 
ğer hedeflere atılmış olmasa gerektir. larında mütecavize yapan tayyare kuv
Çok muhtemeldir ki nasyonalistler ecne- vetlerine karşı bir hareketin karışmaz
bl vapurlarının mürettebatını bu suretle lık siyasetine muhalif olup olnuyacağı 
tedhiş ederek bir daha cümhuriyetçi 1 tetkik edilmektedir. Bu hususta fikirler 
lspanya sularına gitmeği red etıneğe muhteliftir. öyle zannediliyor ki kat'i 
onları sevketmek istiyorlar. Bu tecavüz- bir harekete geçmezden evvel Ingiltere 
lerin bu taammüd mahiyeti ortaya yeni Burgos hükümetine son bir ihtar yapa· 

Tayyare en son sistem silAhlarla mü
cehhez olacak ve mürettebatı 15 kişiden 

ibaret olacaktır. Eğer uçuş tecrübeleri 
iyi neticeler verirse önümüzdeki sene
ler içinde bu tipte 15 tayyarelik bir filo 
vücuda getirilecektir, ___ .* __ _ 

Sanatlar müzesi 
Roma 9 (A.A) - Italyadaki eski sa

natlar müzelerini gezmek istiyen ecne
biler için beş ilA on beş günlük tenzilatlı 
aboneman karneleri çıkarılmıştır. Sey
yahlar için müşterek ve yarı fiatli bilet
ler verilir. Talebe ve profesörler için ise 
müzelere girmek meccanidir. Ancak bu 
gibi taleplerin alakadarların veya Ital
yanın elçilik veya konsolo>lukları tara
fından yapılması lazımdır 
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Tunusta 
yakalananlar . 
Paris 9 (A.A) - Tunusda şimendifer 

ve telefon hatlarını tahrip eden 18 yerli 
tevkif edilmiştir. 

Paris 9 (ö.R) - Ispanyada sivil aha- bir mesele çıkarmaktadır. Havas ajan- cak hava taarruzlarının devamından B • 
linin havadan bombardımanına karşı pa- sırun Londra muhabiri bu hususta Ingi- çıkabilecek kötü neticeleri bildirecektir· lT Macar tayyaresi 
Palık makamı da Burgos sefirini nasyo- liz mahafilinin fikrini şöylece gösteri- Burgosun Ingiltere ile iyi münasebetteki harap oldu 
l"lalist hükümeti nezdinde bir teşebbüse yor: . . lr 

. . . . faydalan takdır ederek daha salrm b Belgrad 9 (A A) _ Pravda azetesi 
lllemur etınıştir. Bu te<ebbüsUn sıyasl Hava hUcumlarının önünü almak için ta tak • Umid edili ş· d"lik · g 
bir mahlyet almaması için buna benzer hUkümetln ne yapacağı hakkında hAlA vırle llınalcagı d ğ"ldi yor. un 

1 
bir ~car posta tayyaresinin fena hava 

hl mese er emış e · r. ve sıs yüzünd B" 1 ard b -' 
r teşebbüs te Barselonda yapılmıştır. gizlilik muhafaza edHmektedir. Inglliz en ıe ov a mec Uu •U· 

\Tatikan muhafili Papanın siyasi değil, mallerine ve gemilerine karşı yapılan Çankırıda zelzel 9 .,. :: ı;raya inmi~ olduğun~ bil~ek-
Badece insani hareket ettiğini bildirmek- taarruzların evvelden tasarlanmış ınahi- 8 • 1 · ayyarede bulunan dort kişı hafif 
tedir. yeti heyecan uyandırmıştır. Çankırı, 8 (A.A) - 24 saat zarfında tı~ette yaralanmışlardır. Tayyare de 

fi Isp d ki Ingil
. şehrimizde beş hafif zelzele oldu. mühim hasara uğramıştır. 

Forayn o s anya a ız ajan-
lNGlL!Z VE FRANSIZ GEMt
LERtNt DE BOMBARDIMAN 
E4>1YORLAR 

larından gelen raporları tetkik etmekte- E'L. t •• D 'ht "/ "{ D 
dir. Hariciye nazırı Lord Halifaks daima 1<Ua Or • reTU ı l a l, reTU 
Yormşayrde bulunan baş vekille tele- h .. k •• • L b f 'k ·1,. 
fonla temas halindedir. Ingiliz daireleri- U Umetı SeTer er ı ı an etmemış 

Paris 9 (0.R) - İspanyadaki bava nin kanaatince nasyonalistler Ingiliz va
boınbardımanları meselesi daha ziyade purlan müı·ettebatını tedhiş ederek bir 
&enişlcmektedir. Bu gün Kastellonda ya- daha cürnhuriyetçi Ispanya sularına git
Plıan hava bombardımanında bir Ingiliz memeğe sevketmek istiyor. Her halde 
\Papuruna isabet olduğu gibi Barselonda hükümetin bu mesele hakkında bir fa
da bir Fransız vapuruna bomba dUşerek liyete geçmeden parlamentonun gelecek 
" 8Puru yakmıştır. Bu gemi dokuz gün celsesine çıkaması pek az muhtemeldir. 
evveı Valiinsiyadan hareket etmişti ve Bir çok mahfeller şimdiki vaziyeti Nyon 
içinde iki Ingiliz müşahidi vardı. öyle konferansından evvelki korsanlık vazi
llnlaşılıyor ki Cümhurlyetçi ispanya il- yetine benzetiyorlar. Bunun için buna 
lilllnlarındakı vapurlara bombaların dUş- da ayni şekilde mukabele edilmesi ihtl-

Rio dö Janeiro, 9 (A.A) - Diario gazetesi Buitodan gelen heye
canlı haberler hakkında buradaki Peru ve Ekvatör elçilerinin beyana
tını neşretmektedir. 

Peru elçisi memleketinin seferberlik ilan ettiğine ve bazı yerleri iş
gal etmek niyetinde olduğuna dair ~ıkan haberlerin doğru olmadığını, 
hudut hadisesine kat'iyyen ehemmiyet vermediğini ve yeni topraklar 
ilhak etmek fikrinde bulunmadığını söylemiştir. 

Ekvatör elçisi de hudut hadisesinin diplomatik yollarla halledilece
ği ümidini izhar eylemit ve huduttaki Ekvatör garnizonlarının takvi
yesinin ihtiyati bir tedbirden ibaret olduğunu ve kat'iyyen seferber-

. · · · tir. 

~ ----- -

SON 1-IABER . ' ' 

Halayda sükun var 

Doktor Abdürrahman 
vali oldu 

A 

umumı 

lstanbul, 9 (Telefonla) - Antakya ve lskenderunda sükun hü· 
kümfermadır. Antakyada idarenin Türklere geçmesi üzerine Halep
teki bazı çapulcular nümayiş yapmak istemişler fakat muvaffak ola· 
mamışlardır. 

B. Süreyya Antakya belediye riyasetine, Dr. Abdurrahman Melek 
te Hatay umumi valiliğine tayin edilmişlerdir. 

17, 18 yaşındaki kız ve erkekler 
işlerinde çalıştırılamaz • sa nayı 

Ankara, 9 (A.A) - iş kanununun üçüncü maddesi mucibince sa· 
nayiden sayılan işlerle öteden beri geceleyin çalıştırılmakta bulunan 
1 7 - 18 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklar ile her yaştaki kadın işçi· 
)erin bir sene müddetle eskisi gibi gl'ce işlerinde çalıştırılmalarına el
linci maddenin ikinci bendi hükmüne tevfikan umumi izin verilmit 
ve keyfiyet Anadolu ajansı vasıtasile 17 haziran 937 tarihli gezeteler
de resmi tebliğ suretinde neşredilmiş idi. 

Bu izin ayni hükme istinaden 17 haziran 938 tarihine kadar devam 
etmek üz.ere bir yıl daha uzatılmııtır. 

işbu umumi izin iktıaat vekaleti tarafından görülecek lüzum üzeri· 
ne bazı iş yerlerinden bir ay evvel tebliğ edilerek alınacaktır. 

IHT AR : 16 ve daha atağı ya§ındaki kız ve erkek işçilerin her ne 
tarzda olursa olsun sanayi işlerinde gece çalıştırılmaları mutlak su
rette yasaktır. 

Isviçrenin Almanyaya ilhakı 

rropaganda 
müsadere 

haritaları 
edildi 

Bern, 9 (Ö.R) - İsviçrenin Almanyaya ilhakını ve büyük Alman
ya teşkilini gösteren propaganda haritaları müsadere edilmiştir. 

Berlin, 9 (ö.R)"-Şansölye Hitler bugün hariciye nazırı Von Rib
bentropun huzuruyle İsviçre sefirini kabul etmiş ve itimatnamesini 
almıştır. Sefirin nutkuna verdiği cevapta tansölye lsviçre gibi Alman
yanın da iki memleket arasında iyi komşuluk münasebetlerinin mu
hafaza•ına en büyük bir ehemmiyet verdiğini kaydetmiş ve lsviçre• 
nin ananevi bitaraflık siyasetinin Avrupa ailesi dünya sulhu için nq 
derece ehemmiyetli olduğunu hatırlatmıştır. 

Kralcı Şarl Moray Fransız 
akademisi azası oldu 

Paris, 9 (ö.R) - Fransız akademi•i Fransız kralcı partisinin reisi 
olan bay Şarl Morayı akademi Azalığına seçmiştir. Sol cenah gazete
leri zahiren bir cümhuriyet müessesesi olan akademinin tercihen cÜm• 
huriyet düşmanlarını sinesine almasından hayretle bahsediyorlar. 

Almanyadaki Polonyalılar hu
kuklarının genişletilmesini istiyor 

Berlin, 8 (A.A) - 24 bin azaya malik olan Almanyadaki Polon· 
yalılar federasyonu hukuklarının genişletilmesi hakkında dahiliye na• 
zırına bir istida ile müracaat etmiştir. 

Bu teşebbüsle alakadar olarak salahiyettar makamların yarı resmi 
surette bildirdiklerine göre Almanyada oturan Polonyalılar diğer 
ekalliyetlerin malik bulundukları bütün hukuk ve İmtiyazlara malik 
bulunmaktadır. Bu hukuk Rayh hudutları dahilinde oturan milli 
ekalliyetlere verilebilen hukukun azamisidir. 

Eğer Alman kanunları kısmen bazı hukuku tahdit eylemekte ıse 
bu Polonyada oturan Almanlar hakkında Polonya kanunlarının çız
dikleri tahdidatın aynidir. 

Paris, 9 (ö.R) - Varşovadan bildirildiğine göre Almanyadaki 
Leh ekalliyetinin vaziyeti Almanya ve Lehistan arasında bir gerginli
ğe sebep olmuştur. Yarı resmi Leh ajansına göre Leh hükümeti Le
histanın hududu haricinde yaşıyan Lehlerin vaziyetine. her nerede 
olurlarsa olsun, alakasız kalamaz. Almanyadaki Lehler Alman hü
kümraniyeti kadrosunda olmakla beraber haklarına riayet edilmesi 
lazımdır. Leh eklliyetlerine yapılacak fena muamele Lehistanda dai
ma mukabele görecektir. Leh ekalliyetinin vaziyetinden haberdar 
olan Lehistan hükümeti icap eden tedbirleri alacaktır. Almanyada 
Leh ekalliyetinin vaziyeti değişmelidir. Yoksa iki memleketin müna
sebetleri bundan müteessir olacaktır. Diğer taraftan Berlin hüküme
tinin Leh ekalliyeti tarafından yapılan bir teşebbüse menfi cevap ver
diği öğrenilmektedir. Bu sebeple mesele muallak bulunmaktadır. 

Şehir Gazinosunda 
Şehir Gazinosu bu mevsim için lzmirlilere zengin ve kudretli 

musikişinaslardan mürekkep MELODIANS orkestrasını takdim 
etmİftir. 

Melodians orkestrası ne,e kaynağıdır. Yalnız klasik musiki ile 
değil, herkesin hatuna gidebilecek takrak tarkılariyle nete ya
ratmaktadır. Bilhassa ,arkıcı Vilasis çok alkıtlanmaktadır. 

Her kesin büyük takdir ve alkı,larına mazhar olan MELEDl 
ANS orkestrası gördüğü rağbete kar,ı büyük sürprizler hazırla
maktadır. 

Bunlardan birincisi önümüzdeki per,embe günü aktamı <>la
caktır. 

Balonlu dans 
Amerikan 
çılğınlı~ları 

müsabakası 
terdazı neş' e 
yaratacaktır 

ve 

Pertembe günü ak~amı herkes ŞEHiR gazinosunda bulunacaktır 
HER PERŞEMBE YENi SORPRIZLER 

!_· ---·~ 

• 



Japonların bugüne 
kadar Çinde 

kazandıkları şey nedir? 
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~ NAKLEDEN : E . . . 
• 

Nahide Orbay ~ ·----------.. ·--~ ................................ : 
Şimdi ne ,apacaktım?. Jimin uzaklaşmış olmasını bir 
Pençerenin dııında kalml§tım. müddet bekledikten sonra odaya 
Bir kaç dakika bekWim On1ann girdim. 

asansöre binip inme müddeti geç- Hiç bi.r ihtiyata lüzum görmeden 
tikten sonra cebimden çakımı çıkar- elektriği yaktım. 
dım, pençereyi açmaia uğr~ Jimin küçük şişeyi koyduğu do-

~afile.. labın kapağım açtım. Ve şı~enın 
Vaziyetim hakikaten çok tehlikeli üzerindeki etikete bakbm. 

idi, koca binanın on ikinci katmda Morfindi .. 
ve pençere dıpnda idim. * 

Apğıda, u~t yol üzerinde ka- Evime döneli yanın saatten fazla 
yan otomobille:ı bnnca gibi görünü- olduğu halde kafamda hala Jim var
yorlardı. dı. Maamafih doktor Miçel ile Klan-

VakıA batunduğum yerde dar pa- si ve Gambinonun sözleri zihnimi 
ratoner merdiveni vardı. Fakat bu bu anda daha fazla işgal ettiler. 
merdivenden aşağı inmek nazarı Sözlerinden uyu~turucu maclde
dikkati üzerime çekmek demek o- ler deposunun (Yeşil güvercin) ba-
lurdu. Bunu da istemiyorum. rının bodrum kabnda ve önü çiçek 

Birden habrladım.. tarhı ile çevrilmi§ pençereli mahzen-
• Doktor Jimin kabinesi tam altta de olduğunu öğTenmi§tirn. 

ve bir kat apğıda idi. Bir an evvel hunu anlamak be-
Merdivenlc oraya inecek olursam nim için en esaslı mesele idi. Çünkü 

ve Jimin pençercsini de açık bulur- bu suretle onları elimde tutabilecck-
eam kurtulmuı olacaktım. tim. 

Bu ümitle merdivene sarıldım. Saate baktım. 
On birinci kata inince Jimin pençe· On buçuktu. 
resinde aydınlık gördüm. Hastanede Etc1 Sturgise telefon 

Oh .. Hele tükür. Jim kabinesinde ettim. 
idi. - E.tel.. Oeclim. Ameliyathane-

Pençeresi kapalı bile olsa vurarak den bir törpü, bir !:emik desteresi, 
açtırırdım . E...aacn onunla görüşmek bir iki makas alarak bir çantanın 
te istiyordum. içinde bu akşam bana verebilir mi

F abt Jimin hareketleri nazan sin. Sebebini sorrna, çok mühim. Se-
dikkatimi celbetti. nin yardımına muhtacım 

Başına bir yüz havlusunu sarık Fedakar kız tereddüt etmeden : 
gibi bağlamı§h. - Peki •• Dedi.. Saat on biri on 

Arkamnda çeketi yoktu. geçe hastanenin a rka kapısına gel, 
Gömleğinin aol kolunu dirseğine vereyim. 

kadar sıvamışb. Yanında ufak bir Tam zamanında otomobilimi ar-
aehpa üzerinde bir elektrik steriliza- ka kapı önünde durdurdum. 
törü vardı. Ete} beni bekliyordu. 

Sağ elinde de hir Pravaz şmngası Küçük bir çantayı elime sıkıştırdı . 
tutuyordu. - işte ... Dedi. 

Sol kolunda §lnnganın ıgncaını - T eşe\tkür ederim Ete\.. Bunun 
batıracak bir yer aradı ve sonra pis- niçin oldu~uno ~ıonra sana anlatı
tonu sıktı . nrn. Şimdi kaybedecek vaktim yok . 

Bunu görünce yılchnmla vurul- Yann sabah erkenden çantayı için-
muşa döndüm. dckilerle beraber iade ederim. 

Gözlerime adeta inanamıyordum. Etel hayret içinde yüzüme baktı. 
Enjeksiyondan ıt0nra Jim ~ınnga- Ben otomobilimi yürüttiim. 

~·ı temizledi ve kutuıuna koydu. Ma- Şehirden çıktım ve 39 uncu yol-
aasının üzerinde duran küçük bir şi- da sür"atlc gitmeğe başladım. 
fe ile beraber §ırıngayı lavabonun Çantanın içine göz attım. istedik-
üstündeki dolaba koydu. lerim tamamdı. 

Ba§'ından havluyu çıkardı ve ay- Gece yansını biraz geçe Yeşil gü-
nada kendine baktı. vercin barının iki yGz metre yakım-

Çok memnun görünüyordu. na gelmi! bulunuyordum. 
Caketini geydi. Otomobilimi yol kenannda bir 
Eldttrik düğmesini çevirdi. ağaç kümesinin arlca.~ına çektim. 
Odadan çıktı. Çantadaki aletleri ceplerime yerleş-
Pençereyi kapamamı§tı. Ve oda- tirdim ve geniş bir daire çizerek ve 

mn kapısını içeriden kolayca aça- ihtiyatla yürüyerek bara yakla~ım. 
bilirdim. - BiTMEDi -

Mersinde Serbest güreş 
Hayat pahalılıvı müsabakaları 
.1 .. d J • ~ latanbulda milli ta-
l e muca e e ıçın kımla karfılafacaklar 

Bir anket açtldı. Ailelere l Ankara 6 (A.A) _ 1938 Türkiye 

karneler dallllldı • serbest güreı müaabakları neticesinde 
Mersin - Hayat pclhalılığiyle mücade- her sınıftan birinci çıkan güreşçiler Ha

le mevzuunu ilk planda ele alan tkbsat ziran nihayetlerinde lstanhulda milli ta· 
Vekaleti muhtelif sahalarda tetkikler kımla kar§tlaşacaklardu. Ve galip gelen
yapltrmaktadu. Bu cümleden olarak ilk (er yeni milli takım kadrosunu tcşkı1 cde

de!a l.stanbulda. bqlayan ve sonra baı.ı cdderdir. 
mühim ~ tat1Jik edilen ya- T.S.K.. cürq fecie.ruyonundan yapaları 
pyış anke-tine Meninde ele~· bir tebliğde 1938 lurk.iye serbest gürq 

Bu iş için vazifelendirilen lktısat Ve- birinciliklerinde galip gelen birincilerle 
.klleti kontrolörleıi bütün hazırlıkları ik- müsabaka yapacak milli ekip güreşçileri 
m:ıl ederek vasati geçimde istenilen va- 56 kiloda Ahmet Şakir Yılmaz ve Ke
sıfları ve prtları haiz aileler seçsek aile m. 61 Ya~ar Erkan. 66 Sadık Soğanlı 
bütçesi karneleri dağıtmışlardır. Ailele- ve Yusuf, 72 Hüseyin Çetin, 79 Ahmet 
rin dolduracakları bu karnelerle halkı- "·e Adnan, 87 MusttJfa Çakmak, Ağır 
mızın geçinme vaziyetini tahlil ve hayat ..klette. Mehmet Çoban oldukları n 
p&halılığını tenvire yarayacak mal fiat-- bunların Haziran nihayetinde yapılacak 
ları, ev kiraları, tenvir ve teshin ~sraf· mezkur müsabakalara hazırlanmaian lü
Jarı her türlil zimmet ücretleri hülasa bir zumu bildirilmektedir. 

Ule bütçesini alakalandım ve geçinme -
için ihtiyar edilen masraflar hesap edile
cektir . 

Bulgar tayyarecileri 
döndüler 

YAZAN: HARVEY VETZ 
Dünya nüfusunun onda biri son aylar 

içinde Lir mÜslevli ordusunun kılıcı altı
na düıtü. Yer yüzünJelii ucuz ifçilerin 
son büyük bloku olan 200.000.000 Çin· 
li. Yangçe deltaaııun münbit ovalarırıda 
yqamaktadır. 

Dut ağaçlan ipek böceklerine gıda 
olan parlak yeıü yapraklannı Şubat aym
da açarlar. Nisan yağmurlarının vücuda 
getirdiği 1eller. tarlalan pirinç için hazır
lar. Ağustosta, Sontt'şrinde hasatları ya
pılmak üzere arpa, buğday ve darı eki
lir. Buralarda pamuk ta para getiren 
ürünlerdendir. Ve yüzlerce kanallardan 
pazara sevkolunur. 

Yapılan harbın bütün mükafatı yalnız 
bu münbit topraklarla ucuz işçilik değil
dir. Nanlcin. Suşov. Hangşov, Vuhu yal
nız kendi aervetlcri dolayısiyle değil. te
min edcceltleri vergiler dolaywiyle de 
birer kazanç kaynağıdırlar. Nankin. da
ha laanm do~mundan uzun zaman Önce, 
yer yüzünün en büyük şehirlerinden biri 
olarak meıhurdu. Bur~ı aekiz defa Çi· 
nin idare merkezi olmaştur. Minglerin 
ve doktor Sun-Yat-senin mezarlan ora
dadır. Çinin bu kısmında modern sağlık 
su. tose tcsi•tı mevcuttur. 

cYukanda ıök, aşağıda .5ufoy, Ye 

Hangoon eski bir Çin sözüdür ki Çinli
lerin bu iki tehre kar§I olan rahıta ve iti
barlannı gö.terir. Çin kollejlerinden yan
sı. !iİmdi Japonlar tarahn<lan i11al edil
miş olan bölgededir. 

Bu ovada yet.ittirilen ipek böcekleri 
dünyanın en beyaz ve en ince İpek· 
lerini verirler. Yıllarca vaktini se
yahatlerle geçinniş ve yorulmuş olan 
meşhur seyyah Marko Polo, Nan· 
kin şehri yakınlarında istirahate çe· 
kilmiş ve burada müstantılık nevinden 
bir vazife almıştL Buranın halkı çok. sa· 
hırlı insanlardır ve çocukluktan başlıyan 
ihtiyar yaşlarına kadar durup dinlenme· 
den çalı11rlar. Bura halkının mizacı da 
şu atalar sözünden anlaşılır. cAç sürün· 
mek ufn k bir şeydir : vahim olan bir kim· 
senin faziletini kaybetmesidir.> 

Bu arazinin yüzde on hep 'bataklık. 
nehir ve kanallardan ibarettir. Buralarda 
ıtüc.uda getirilmiş ipek böceği ocakları· 
oın etrafına kurulmuftur. Çin aileleri ku~ 
luçka makinelerinin yanında yapılar. 

Burada yığılan yumurtalar, ilk Kanun· 
da tazlu suya, Şubatta da kayruıtı]mış 
dut yapraklarının suyuna konur. Bu ilci· 
sinin arasJnda bu yumurtalar, kiığ,da sa· 
rılarak ta,.~n çömlt:kler içinde muhafaza 
olunur. 

F ınnlar ilk Kanunda dut ok.unları 'Ye 

tezek ile doldurulur. Mart ayında bunlar 
tutuşturulur ve ilk dumanlan savurduk
tan sonra bir ay müddetle dumamız ate~ 
yan:ır . 

Ondan sonra bu yumurtalar toplanır 
ve bunları muhafaza için tedbirler alınır. 

7..amanı selince binlerce ipek böceği
nin beslenmesi ieap eder. O~ bütün 
aile efradı dut yaprakları dev,Umekle 
uğraşırlar. 

Eğer ipek böcekleri yumurtladıi1 za
man kafi miktarda dut yaprağı bulama2· 
sa bu. çiftçi ailesi İçin bir fetaket olur. 
O zaman, ya bu böceklerin acılılttan bi
rer birer öldüğünü görmek. yahut ta 

eJiode avucunda ne varaa harcayıp yük
iek fintle dut yapraklan satın almak la· 
zımgc.lir. 

llk bahar yağmwları b&tlaymca da 
pirinç mevsimi girmif olur. Çinli çiftçi
nin zirant aletleri basittir ve bütün nakli
yatı da öküz ve mandalara yaptırır. 

Çiftçinin bütün yediği günde Üç defa 
pirinç ve pancar turtudur. Aile büyük. ve 
açbr: fakat gayet cüz"i yeyecekle besle
nir. İşte Japonlaım iatili. ettikleri araz.ide 
ilk kazançları bu çiftçileri ele geçirmek 
olmtqtur. 

Her ne kadar dünyada Nankinin por

ae.lenleri. damaaeleri itlemeleri meıhur 
üıe de buranın ba§lıca ihracat maddesi 
tuxlanrmf ördektir. 

Nankinde 22 mil uzunluğun(la bir ri
run arkaıında yqıyan bir milyon erkek, 
çocuk ve kadın. tatar hücumlanm dur
durmağa muvaffak olduk.lan halde Ja
pon topçusunun ateşi karpınnda iciz kal
mış, tMJim olmu~lardır. 

Burası, üçüncü • dördüncü ve beşinci 
amlarda milletin payıtahtı idi. Mingler 
eski azamet ve haımeti buraya Yenden 
getirm~er ve 191 ( senesinde Dr. Sun 
Yat Sen bunun surları içinde milli hükü· 
nıeti kurmu~tur. 

On yıl önce bura"da 20.000.000 dolar
lık bir İnşa programının tatbikine giri
~ilmi~ti. Bu arada şosalar, parklar ve bir 
stadyom kuruldu. Şarktaki en büyük ra
a:ıt d~bünü buradadll'. 

Japonların harpten kazandıkları daha 
ufak müka fatlnr da daha küçük ~ehirler, 
limanlar 7S pamuk fabrilta.sı. 45 ipek 
im:ılfıthanesi n bir düzüne büyük fabri
kndır. 

Yerliler bu müstevlileri yıllanmlf bir 
felsefe ile kabul etmekte ve gemilerini. 
evlerini onlara verirlerken tu sözü eöy
lemektedirler: 

cDöğilf eden yumruk ve linet okuyan 
kelimeler eyi değildir.> 

ERZURUMDA 
Hususi Muhasebe Örnek 

evler inşa ettiriyor 
Erzurum 8 (A.A) - Ilıca nıı.hiyesin· 

de Posta ve telgraf merkezi açılmıştır. 
l\f ühinı ve İ ;ilek bir merkez olan Jlıcada 

büyük bir ihtiyacı kar;,ılarnalı:tadır. Posta 

14 deraaneli büyük bir ilk mektep bi
numm inpa da müteahhide ihale edil
mi~ tir. Bütün ihtiyaçlar göz önünde bu
lundurularak yapılacak olan bu binada 

ve telgraf merkezinin açılması muhitte bin talebeyi alacak büyük bir tem.ait ve 
sevinç ve memnuniyet uyandJnJUJtır. konfera111 ealonu da vardır. Bina 120 • Ilıcanın bu yıl Su §ehri haline getirilme- bin liraya mal olacaktır. 
ıi için vı1iyetçe e"a11lr ve büyük inpata Erzurum 8 (A.A) - Vilayet huau1i 
ba~lanmak üzeredir. Burada konforla muhasebesince yaptırılacak olan ömek 
üç dört odalı evlerle gazino ve lokantayı evlere modem techizah ihtiva eden do-

Hava Casusları 
Yazan: A. Maşar 
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Vidal Novaam arkaaından baktı. Bu hatırımda kaldığına göre çok prkta btf 

vahşi dekor içfnde ne zarif, ne hey~anlı ırmak görmü~. Bu istikamette yl.lrQ. 
bir gösterişi vardL Yeniden için için kay- meliyiz. Bir nehrin geliş yolu bizi m"4 
nıyan bir ihtirasın alevlendiğini duydu. hakkak inaanlar arasına sokar. Ben har6" 
Artık onun hU!'Wlletinc ehemmiyet ver- kete. buradan uzaklAftnağa karar ver .. 
miyordu. dim. Ya siz ne yapmak niyetindesiniz)~ 

Vakit kaybedecek zaman değildi. Av- Şayet burada kalmayı düıünüyorlftDQ 
lanmağa karar verdi. Ormana dalarken bütün malzemeyi ve &Jetleri ıizc bırab,. 
Novaya bir tabanca ile sekiz mermi bı- cağım. 
raktı. Marigoya büyük zorlukla gidebil- Nova bir çığlık atar gibi cevap verdU 
eli Düne kadar rahatca geçtiği yollar - Sizi takip edeceğim .• 
şimdi kasırganın yığdığı ağaçlar, taşlarla - Pek güzel... Şu tayyarenin enkazı., 
tıkanmıştı. Yine bu yol üzerinde kundu- nı bir araba haline koyacağız. Biltibl 
ralarını buldu. Az önce zclıirli, büyiik bir mevcudumuzu onun içine yerleştirerelıı 
kerten.kelcı:ıin kendisini sokmasına ra- yola çıkacağız. Yolda barınacak bir çatır. 
mak kalmıştı. Zehirli hayvanı taşla eze- ya muhtacız. Arabruruzda barınırız. 
rek öldürdü. Kunduralannı giydikten Bu kısa muhavereden sonra derhal 
sonra rahatca maniaları aşabiliyordu. işe koyuldular. Az zamanda kendi işlerl-

Etrafda şahit olduğu manzaranın deh- ni görebilecek basit bir araba yapabll
şeti Vidalin maneviyatını sarsmıJ gibiy- mişlerdi. 

eli. Yağmur mevsimi başlamadan bu ce- Vidal Novaya dikkatle baktı: 
hennemi mıntakadan uzaklaşmak kap - Bu arabayı çekmek için yolda k· 
ettiğine kanaat getirdi. Yolda dalgın iler- na yardım edeceksfnlı ..• 

lerken geceki .fırtınada sersemleşmiş, ya- - Elbette ... 
rı baygın bir halde yatan Uç tavşan bul- Bu cevabı verirken çıplak olduğunu 
du. Böylece gündelik gıdalarını silah at- unutmuştu. Burada yalnız kalma:k ölilmıı 
madan temin edebilm~i. Ceketine, ka- dü. O da yaşamak, gençliğin zevk ve ne
sırganın sürüklediği eşyaya gelince on- şesinl tatmak i3tiyordu. Çölden kurtuJ,. 
fan buhnak Umidi tamamen kaybolmuş- mak, insanlara kan.1Jllak için Vıdale hQ. 

tu. tün kuvvetile yardım edecekti. BiltU. * heyecanına, kendi5İnı? karJı. gösterdlil 
Nova etrafı biraz araştırdıktan sonra derin alakaya ratmen onun hl1A lnü~ 

hiç birşey bulamayınca yeisle harap yu- hiui beslediğinden filphe ediyordu. Şall
vaya dönmüştü. Şimdi kafasm.ı ~ çok ~ s! duygusuna gelince bunda bir ~ 
gal eden makinist pantalonunu bulmak lik hasıl olduiunu inlcir ec:lecek balck 
nrzusu idi. Zira çıplak bulumnalctan nı- değildi. 
ht bir azap duyuyordu. Bu Cengelde yal- Bir şehre vasıl olsunlar da... Aşa!ıst 
ruz o haydı çıp1ak olmaktan istfrap değil kolaydı ... Vidalin elinden kurtulmak içbl 
zevk duyacaktı. Fakat ~imdi bir erkek- bütün zekavetini kullanacak ve muvaf4 
le beraberdi. Hem ne haris, ne tatmin fak olacaktı. 
edilmesi güç bir erkek... Şimdilik tabiaün kanununa boyUn e~· 

Bu sabah onun kendi üzerinde dola- mek, kendinden daha kuvvetli ve daha 
~an bakışlarından hem utanmış, hem cesur olan erkeğin ihtirasına, arzularına 
kızmı~1. O bu bakışlarda iffetine yeni boyun eymek icap ediyordu. O olm~ 
bir tecavüz manası seziyordu. Bu hissini vahşi ormanda tabiatjn ınahldimu olaca
meydana koymamak için cebri nefsetti. ğını anlıyordu . 

Geniş ynpraklardan mahrem yerlerini XIV 
örtecek bir nevi korsaj örmeğe çalıştı. Y ACMURLAR •• . 
Ayni zamanda iştaaaver bir meyve gibi Arabayı yapmak için çok yorulmuş· 
Vidali tahrik den · Sierini ltırpamak lardı. Ell.erinde kafi miktarda alAt yok
istiyordu. Vida! geldiği zaman onu yap- tu. Ya hava ... O laiiliır bunhltıcı idi ki 
raklar içine gömülü buldu. Memulün hi- kollarını oynatmak için bile büyük blr 
lafında olarak Vıdal çok ciddl i<li. Yeni gayret sarfı lizımdı. Bu birlikte çalış~ 
bir tehlikeyi haber veren sesile ona hi- sayesinde Vidalle Nova çıplaklığa aıq.. 
tap etti: nuşlardı. Yolda kadının küçücek ayak• 

- Artık burada kalamayız. İkameti- !arını çakıllarla zehirli hayvanlardan ko
mlıi temdid etmek bile bile en müthiş rumak için tavşan de.ıisine sardılar. Sa
bir ölUm kabul etmek olur. Bir kaç güne bah şafakla beraber yola çıkmağa karu 
kadar içecek su bulaımyacağız. Ve bu- vennişlerdi. Alqam, güneş batlıktaa 

güne kadar çektiğimiz istıraplarm bu en~ sonra yuvaya döndüler. Nova acele çı
mUthiŞini teşkil edebilir. Gebersek bile karken başı döndü. Diijecek gibi oldu. 
burada gebermoktense medeni bir şehre 1 Vidal onu tuttu. Ve mc defa olarak O.. 
varmak ümidile yolda can vennek bin dının teşekkür makamında olarak tatla 
kat hayırlıdır. Buraya iı>diğinıiz zaman~ tatlı tebessüm ettiğini gürdü. 

Istanbul Limanı 
Bir Yugoılav gazete

ıinin mütaleaıı 

Halayda 
Kumandan Kolenln sıza. 

nU tutması beklentyor 
ANTAKYA - Binba'1 Kalenin baıııı

Belgrad (M.B) - cPolitika> gazetesi da bulunduğu yeni idarenin mahiyeti b
Balkan liman1an arasında bir yolculuk yıtlar başlaymca alacağı ta\.-ırla anla§ıJa,. 
yapmakta olan Yugoslavya bandıralı caktır. Kole mahut Garodan idareyi ı. 
cl.ovçen> vapuriy]e seyahat eden Yugos- liın aldığı zaman evvelce verilen karaııo 
lav muharrirlerinden Jlvan Mitroviç'in ların derhal tatbik edileceğini söylemı,c 
Balkan liman1anna dair bir makalesini ti . Halbuki aradan dört gün geçtiği halde 
n.eşretınektedir. Bu makalede İstanbul bu kararların bir tanesi bil~ tatbik e<fiı,. 
limanı hakkında deniliyor ki: miş değildir. Maamafih Türkler bunu da 

c ... Tüdtlerin 1stanbulda küçUcük bir hüsnil tevil etmekte kararların tatbild4 
rıhtımı vardır. htanbulda sahile yanq- nin tehirini Kolenln asayişi iade fçhl 
mak faikiyet ve husust bir itinayı haiz meşgul olmasına hamletmektedirler. 
olmak demektir. lstanbul deniz maka-- ERMENİLER BIRBIRINE DüŞTtr 
matı d.ovçen'in rıhtımın en elveri§l.i 
nıoktasına yaDAf'™'"M mUaaade etmek Kmkhanda Enneniler arasında evvel,. 

ihtiva eden büyük bir otel yapılacaktır. ~um ve rocuk e"·J · · d "--1
--' -L-., "' • enrun e ııuu.c:ırı Yi\&m- suretiyle bize bu müatema ihtimamı ki ıün vukua gelen hiw.laden aoma 

Çok güzel bir tek.ilde laozim edilrnit hu- da yapıJacaktır. , .. tenliler .. . . 
ausi banyolu gazinonun parkında bir ço- v·ı· et h • uhueh · 938 I goa · Yolcu vapurları her gun tu- dUn de kanlı bir çarpıpna olmU§tur. Bir .. 

C
--'- babı:-..: ile Dansı·na(j bu· mu··zik yerı· 1 ı ay_ L•~ulıı m L-•-- :9 mat ristlerle dolu olarak ı.tanbul limanına birlerine hUcwn eden Ermenilerden bir 
~ .~ ._ yı ına yuz om ira taıwQ.t ıazluiyle cir-

bwanacakt.u. mi' bulunmaktadır. gelmektedirler. Bizimle beraber liman- kip ölmilf üç kqi yaralanmıp. öı.. 
__. ____ ... _______________ ... _____ da altı yüz turist ile birlikte iki muazzam Ennen1 Garonwı adamlarmdan Karabet 

Hapishaneden kaçan 
idam mahkiimu ••. 

Hasan bir müfreze tarafından sarılınca 
kaçamıyacağını anlamıf ve teslim olmaıtur 

Mman vapuru bulunmakta idi. Bu tu- Halaçyandır. Bu h1di.te üzerine Kırık,. 
risUer §chrl gezmektedirler. Deni% tica- handa asayip temin için bir bölük askw 
rctine gelince bu liman traıısit limanı va- gönderilmiştir. ' 
zi!eslnl görmektedir. ı.taııbul evvelce 
Rusya için bir transit limanı idi; timdi 
ise Bulgaristan ve Romanya için bir tran
sit limanıdır. Liman küçücük bir parça

Trakyada 
Karga mücadeleai 

dan ibard olduğu halde turist ve emtea Edirne 9 (Hususi muhabirimhdıen) -
transiti çok büyük.tür. Bunun için mcv- tki aya yakın bir zamandan.beri Edime 
cut imkanlardan azaml surette istifade VilAyeti içinde devam etmekte olan kar. 
edilmek istenmektedir. Bu itibarla !stan- ga milcadelcsi Mayıs sonunda sona erm1f Karneler toplandıktan sonra Vekalet

~ üzerinde ince tetkikler yapılarak pa
halılığı önleyici tedbirli!?' alınacaktır. 

Belgrad, 9 (A.A) - Bulgar tayyareci- . . bul limanının, liman rtisumunun istila- ise de mUcadclenin daha i~ri neUcelere 
lcri heyeti Yugoslavynda kısa bir müddet Adapazarı. 8. (A.A) . - Bır sene evvel lım olar~~ şehre getirilmlştir. sırula en pahalı limanlardan biri olması ulaşabilmesi için mücadele müddeti bir 

AI f 
kaldıktan !Onra Sofyaya dönmek üzere Adapaza1? hapıshancsınd~n kaçıp geçen Kendısıyle beraber h apishaneden ka- hayrete şayan bir hal değildir. ay daha uzatılm xştır. 

manyanın nÜ USU dün akşam tayyare ile Bel~addan nynl- hafta takıp esnasında merkez karakolu çan Musanm bir müddet evvel mcmle- Türkiye gemiciliğini i!erlefmek için Dununla beraber mczruata zarar vel'C!ll 
Yetmi, üç mil yon mışlardır. b~şçav~~ ldrisi hainane bir şekilde şe- ketine gitmek üzere kendisinden ayrıl- büyük: gayretler sarfotmektedir. kargaların öldürülmesi için Cwıuuu.l 

_ -= ~ıt eden ıdrun_ mahk!tmu dönme Hasan dığıru ifade etmekte ise de Musanın da Bugün denizcilikte hlssedilen ihtiyaç- Salı gu-nleri silah atılmasına müsaade 
Berlın, 8 (A.A) - Neues Volk gaze- d b Hakkının d teslnin bildirdicme göre Almanya nü!u- San'at okulları sergisi J~n a.:ma y~z aşıs~ . i are etti- bu ~erir tarafından katledildiğine dair lan ve müteaddit Balkan konfcrarula- edilmiştir. 

.. • • · v gı mufrez.enın takibınden kurtulamıya- deliller bulunmuştur. rında tcsbit olun.an ihtiyaçları takdir Bugüne kadar yapılan mücadele n"ti· 
sunun yekOnu ı3,10,233 lrişıye balig ol- ANKARA, 8 (A.A) - Sergi evimizde rak diln Gey\·enin Kızılkaya köyünde Şeririn yakalanması fşin1 çok cidd! bir eden Tıirkiye her r:eyden evvel Balkan cesi •u uretl tcSbit ~:l ... f..f:.. -

maktadtt 17 Mayısta yap•lmM!I mukar- açılmqola k.ızemtitüle. sanatokul- kıb' beral l ' .,, ' .,, s c ew.a.oU&.jU4• ııer um • . .. . _n. . n ve • . sı ır çcm tına a mmş ve çember- aWta ile takip eden Vıl!yet jandarma devletleri arasında tesbit edilmekte olan Nisan ayında 4115 karga ile 1260S kar• 
llJe 

1139 
W: ~ dolayı- ~n ~ ~5 gün urfında 59,000 kiti den ~lma i~ı olmadığını anlayan komutanı fehrimize gelmiştir. Tahkikata bir çok plan ve programlan husul saha- ga yumurtası, P.fayı.s ayı içinde 253 kar-

. ~ etmiftir. cani silahıyle mUfr~ze komutanlı~ tC9- devaıµ ediUyor. sına Jsal etmek!!_dir.J gaile 27831 kar.o ftl4f ~r. 

.. , 
• • • • • • • • ... .. 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
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Şimdi, derhal hepsini yakala! .. 
tfepsini 
koyarak 

bir çuvala 
Onuda 

koy 

öldürt ve.. ölülerini 
attır •. Veliahta gelince .• 

boğarak 
Marmara ya 

Sarayın en havasız 

de 

ve karanlık zındanına 
liıristidi yarı hayret ve yarı deh- ya attır. Prensi de saray zındanları- dansın} Yoksa hiç böyle işler yap-

§et · · kara lı" k madın mı' Sarayda kumandan ol-~Çınde Ofelyoya bakb. nın en havasız ve en n gına a- r 
1'1.olundan sımsıkı tuttu. pat .. Onu derhal idam ettirirsem bel- dum diye eski hayatını ve mazini 

1 1 numaralı iki katlı ahfllp evin birinci 
katındaki çamaşırhanenin ocağından •ıç.

rıyan kıvılcımdan ocak karııaındaki is

tif halinde eski çiçek sepetlerinin tutu§
masiyle yangın çıkmııtır. Derhal büyü
mek istidadını göıteren alet. tavana si
rayet ederek yirmi metre kadar bir yeri 
yakm11br. Sür' aıle yetiıen itfaiye atqin 
genişlemesine meydan vermeden aön~ 

dürmüttür. 

Zarar elli lira kadardır. Ev yedi bin 
liraya, efY& da iki bin 
dır. 

liraya sigortalı· 

---·=-=----
Deniz dibinden radyo 

1915 de Almanlar Llizitanya isminde-

ki Amerikan gemisini batırdılar. Bu ge
mi Kensal kıyılarından oo:ı bir mil uzak-

k - Sen neler, neler söyliyorsun ki bir galeyana sebebiyet veririm. ne çabuk unuttun .. Sende mi nan-
ıı.. Zındanda ve yavaş yavaş ölmesi da- körleştin.. ta, bl.n metre derinlilcle, bir milyon li-
D H d k d . • b k t 1 dı ralı:k bir hazine ile yatıyor. Bu parayı çı-
edı. Of 1 •• ) • k d h • ırı'sti i en mı ça u op a · . e yo soz erme uman a- a eyı •• 

nın atf k edi h · H · ·d· y ·ı· b k d t - lradenız· hemen icra edilecek- karmak için dalgıçlar ys.kında çalışmağa L.- --.etme ist ·ği e emmiyetı an- ırısb ı, ası ın u a ar ser ve 
~'ıatnazlıktan gelerek : şiddetli bir emir vereceğini hatırına tir. Hıristidi eskisinden daha fazla başlıyaca.k. Bu çalışmanın çok yeni bir 
il· - Hakikati söyliyorum, dedi. bile getirmemişti. zatı haşmetanelerine sadıktır· bana tarlı var. Tanınmış bir radyo mUtahas-
1~n~ burada ne fınldaklar dönü- Afalladı. itimat ediniz.. sısı ve sinema operatöril olan Con Kreg 

>'or. Sözde Prense hocalık yapmağa Tereddüdünü gören imparator, Diyerek çekildi. dalgıçlarla beraber denize inecek. Rad-
~el7nlcr burada ona başka türlü ders gürledi: yo ile ameliyatın yapılış tarzını deniz-di-
~Yorlar. Hele geçen gün bu ho- - Ne o .. Yoksa sende mi onlar- -BiTMEDi- binden bUtün dünyaya anla-tacak, ayni 

rdan biri veliahde : ==.;.;,::~~.;,;;~~~;;;;_---~---=--=-==d=======-1 zamanda filim çekecek. 

,. -:- Çoğu gitti azı kaldı. Yakında Frankoyu kız ıran Con Kreg kendisile görüşen gazetecl-
-~I haşmetmeap .. diye 11elamlıyaca· !ere: cBu iş çok tehlikelidir. Bunu bili-

~ demişti. f ı • ? yorum, Fakat sinemacilik uğrunda ha-
renın:i;~i~~: b;:ı:~ fazlasını öğ- i min mevzuu neymış. yatımı bir çok defalar tehlikeye koydu-

p ki ki ğwn için bu ~ de çekinmiyorum> de-k e ·.. dedi. Bu söyledi erin mlştir, 
~mühim §eyler .• Bunlar hakkında ----:=-=----da n ~seye bir fCY açma.. Bura- " Abloka " Londrada g6sterilmeğe başlandı; 
k n t.:urtuıacwın ve hem yalnız Halk sinemaları dolduruyor Kedili film 
~!tulmakla da kalmıyacahın mü- Adolf Menjo (Goldvin deli.ıntlerl)lsiın-

'at ta göreceksin. 
li, l?f~lyo çapkın bir göz sÜZÜ§Ü ilç Amerikada yapılan cAbl<>kıa isminde- hakkında dUşmana ma!Qmat vermekte-,~ bir filim çevirmiştir .. Bu filimde artı: 

rıstidiye bakb. lc1 bir filime general Frankonun itiraz dir. Karo! da bu ~e babasına yardım tin odasına 500 kedi bırden hücum ecli-
bü-: M~~_fat mı.. dedi. ~?~ en ettiği ve gösterilmesinin men'inl istediği ediyor. Fakat, harp· esnasında ~~arın, ~o~. Bu ~Ucum hey~ ?!sun _diye r~

Yuk mükafat asaletlı'.1 Hırıstıdı ce- mal<lmdur. Evvelce de yazdığımız gibi çocukların, ihtiyarların nasıl oldülderi- ıısor kedilere hava tazyıkile t,liyen bır 
~aplarının hoşuna gidebilmiş olmak- ispanya Mdiselerini anlatan bu filimde nl görerek asilere yardım ettiğine peşi- makine vasıtasile odaya fırlamıştır. Taz-
ır A . . . . başrolU Madlen Karol oynaına.ktadır. ınan oluyor ve hükümetçilere casusluk yike dayanamıyan bir kaç kedi ölmiiş ol-

sa~e~lu Hırı~tıdı.. • Filim, uzun münakaşalara sebep ol- etmeğe başlıyor. . . nıasına rağmen rejisör bu sahnenin çok 
Bu ıltıfat eskı haydut uşagın gu- muş, nihayet Italyanlar tarafından kon- Günün birinde asilerin eline geçı- muvaffakıyetli çevrildiği kanaatindedir. 

llı.runu okşadı. . trol edilmesi için bir kopyesi Napoliye yor. ve kendisini kuı'§una dizmeğe kararı Fakat Ingiliz sansörU rejisörün bu kana-
Ofelyoyu belınden kavradı. gönderilmişti. General Frankonun adam- venyorlar. J tin . . k tm · filimin' • b 

M le. ded• V rd... a e ıştira e emış, u parça-
- era etme, ı. e ıgın lan filim hakkında raporlarını bundan Tam bu sırada, Karolu seven ve kızın . . . . .. 

haberlerin ehemmiyeti büyüktür. kti d k eli · • diği lspan ı k .. ıu sı kesilmeden Ingiliz sınemalannda gos-I . . sonra verece . a en sını sev o yo oy terilm . asak . tir 
~parator hazretlerıne bu haberı ae- Fakat, filim gllnünd .tib delikanlısı çıkageliyor ve asilerin ku- esini Y etmiş • 
nı di" • • .. 1. • . .. pazar en ı aren _ 
ı .• n ver gıru soy ıyecegım ve mu· Londradaki b' . eınad .. teri! • maı>danlarının bile casusluk ettiğini söy- =----
«afat 1 ak • ba • • ır sın a gos mege JlT [ el k 
dil o~~ ta sem na vermesını başlanın.ıştır. Halk, bu kadar münakaşa- liyerek kizın ö!Umden kurtarılmasını is- lYeZ e en oruyan 

eyecegım. ya sebep olan filmi merak ederek sine- tiyor. [ ki * mendil ve g6m e er y ·ı b.. ..k b. 
1
• d" .• mayı doldurmaktadır. Biz de mevzuunu Filim burada, bu köylU genç rolünde-

aaı uyu ır te aşa uştu. kısa anlatalım· ki Hanri Fondanın şu sözlerile bi1mek- Ingilterede bir dC>kuıına fabrikası, do-

Türk .. Yunan Dostluğu 

Balkan l\.ntantına bir 
mukaddime olmuştur 

P A R 1 S, ( M. H. )- harbini müteakip memleketimizle 
Son posta ile gelen Fransız gaze- Yunanistan arasındaki münasebet

telerinde memleketimize dair ma- !erin ne suretle inkişaf ettiğinden ve 
kale ve haber halinde bazı neşriyata Türk - Yunan dostluğunun nasıl vü
tesadüf olunmuştur. cuda getirildiğinden ve bu münase-

c TEMPS> gazeteai Atina hu- betlerin tarihçeainden bahsedilmek
suııi muhabiri bay Georges Ha- te ve denilmektedir ki : 
teau'nun Türk - Yunan dostluğu Bu suretle Yunanistan ile Türki
hakkında bir mektubunu cTürk-Yu- ye arasında tesis olunan bağlann 
nan Entette Cordiale>İ serlavhası al- metaneti Balkan pakbnın akdini ko
bnda neşretmektedir. Bu makaleye laylaştırmıştır. Malılın olduğu üze
göre : re bu pakt Balkan devletleri arasın-

Aralarındaki rekabet bir vakitler da hudutların masuniyetini tesbit 
darbımesel halini alını§ olan Balkan etmek ve Balkan devletleri, Balkan 
devletlerinin takriben on seneden devletlerinden biri tarafından teca
beri Şarki Avrupada teşkilatçılık, vüze maruz kaldığı takdirde karşı
basiret ve siyasi olgunluk bakımla- lıklı yardımda bulunmayı teahhüt 
nndan teşkil ettikleri ibret dersinden etmektedirler. Balkan antantı kon
bahsetmek artık bir paradokstan seyi içtimaları Atina paktından beri 
bahsetmek değil, mutlak bir haki- Balkan devletleri arasındaki iş birli
kati tebarüz ettirmeyi ifade eder. ğinin kuvvetlendiğini ve organize 
Balkan yanmadasının sakinleştiril- edildiğini göstermektedirler. Balkan 
mit ve Balkan devletleri arasında devletleri arasındaki iş birliği git
işbirliği vücuda getirilmit olmasına tikçe daha sıkı bir hale getirme{ıtı 
Balkan devlet ve hükümet reisleri matuf olan Türk - Yunan gayretle
faal gayretleriyle yardım etmişlerdir. rinin bir an bile ardı arası gelme
Yugoslavya • Türkiye ve Romanya mektedir. Bunun en büyük delilini 
Yunanistan gibi birbirleriyle hem- Türk - Yunan muahedesine lahika 
hudut olmıyan devletler arasında olarak akdolunan ve Atinada Celal 
anlaşma husule getirmek nisbeten Bayar ile Metaksas arasında imzala
kolaydı. Fakat Türkiye ve Yuna• nan muahedenin Balkan antantı da
nistan gibi müşterek hudut sahibi imi konseyine arzedilmiş olması tet
olan devletlerin anlatmalan o kadar kil eder. Yunanistan Başvekili bu 
kolay değildi. Türkiye ile Yunanis- mütemmim muahedenin iki mem· 
tan aralarında asırlardan heri devam leket arasındaki münasebetleri tak· 
edegelen rekabetlere ve bila merha- viyeye matuf olduğunu ve her han
met yaptıklan bir harbe rağmen ara- gi üçüncü bir devlet aleyhinde ol
lannda tarihi mahiyeti haiz bir an• madığını söylemiştir. Celal Bayar 
!aşma yaptılar ve bu anlaşmada Bal- ve Tevfik Rüştü Aras dahi Belgrad 
kan antanbna kat'i bir mukaddime ve Sofyaya yapbklan seyahatlerde 
teşkil etti. şüphesiz bu cihetleri tebarüz ettir-

Makalede bundan sonra İstiklal mişlerdir. 

Güneşin 
tesiri 

cinayetlerde 
var mı ? 

Bir alim insanlar üzerinde geneşin 
müessir olduğunu söylüyor 

Zat?n kuşkuda idi. M':dlen Karo! .filimde evveli\ bir casu- tedir: kudugu· kumaşlara mikropları öldürebi-
Hır fd' • .. 1 · d ·· h Güneş şualannın yer yüzündeki 126 yaşındaki karısını, kendisine kah• 

d.. .~• 1 ının soz erın en §UP eye sun kızı rolündedir. Bir gün otomobili cSulh! Sulh nerede! Bu harp değil, lir bir hassa venneğe muvaffak olmuş-
uşrnu r· H 1 ·hba · ·d O soğuğa, sıcağa tesir ettiği gibi insan- ve pişirmediği için öldürmesini gös-

fely § u. e e 1 rın ıçen en, • devriliyor, kendisine bir Ispanyol köy- bu, cinayet! İnsan katliam! Bunu dün- tur. Bu fabrikada kumaşlar basilleri öl- !arın tabiati üzerinde de müessir ol- teriyor. Eğer bu adamın Üzerinde 
ailı' do tarh afın~an yapılmış olması Va- lü genci yardım ediyor. Karo! bu ada- ya yaptı, dünya durdurabilir. Dünya- du"rebilen bir mayi içerisine batırılıyor. 

a a k dırdı Öyl H duğu iddia olunuyor. görünmez bir kuvvet tesir icra et-d· .. ço ınan . eya. ay· mı seviyor. nın şuunı nerede?> . . . d hi b' 
ilı,ıL oteki ihbarlar yalan olması için Vaka hükümetçilerin elindeki bir köy- Londra gazeteleri filimin ispanya hü- Bu mayı .'.11'.'~nb.vUkcukuna çrdırır zarar Bu kanaat bugün bir çok alimler memiş olsaydı. karısını öldünniye-

uar ed · k··ıoL ka k vermez guzeı ır el usu va ve ça- d k tle ·• h t•• bu hu cekti ilır enın ya u ''" pma veya de geçmektedir. Karolun babası olan ca- kümetçileri lehinde propaganda mahiye- . arasın a uvve nmı,, a ._.. • . 

0n:;asını tatmin etmek maksadiyle sus bu deniz kıyısı köye gelen gemiler tinde olduğunu kabul ediyorlar. maşır yıkansa bıle kumaş bu hassasını sustaki tetkikler bir ilim halini al- cKozmobiyoloji> alimi güneşi İt· 
~tu. Fakat Ofelyonun farkında ' kaybetmez. Bu suretle hazırlanan ku- mışbr. hama devam ediyor : 

~enfa:~:!~it:r~;~bardaonunne Prag - Berıı·n gergı·nıı·g"' ı· rmı'kaaşlar~~~:~yeyıaalruzismniezlverilied' 'eynor.kBourufyaanb- Güneş şualannın yer yüzündeki - Cinayetlerde olduğu gibi, ka 
y ·- tesirini mütalaa eden bu ilmin baş- zalarda da vaziyet aynidir. Balkar 

L asil hala Bizansın içini kemiren mendiller ve gömlekler yapmaktadır. sanız bir yerde bir tren kazası olur·, "llrd lıca alimleri arasında, geçende ken-
0~~ mahiyetini anlamamışb CI SAHiFEDE ki Fakat ilerde her çeşit hastalıklar için disinden bahsettiğimiz ve elektrik ayni gün başka yerlerde de büyült 

b· e _Yonun kurnaz hareketinde BAŞT ARAFI l N Çe erle Polonyalı halle arasında bir bu kumaştan istifade imkAnı görUldüğü- bir tren veya tramvay kazası ol 
.... ır safıyet buluyor, onun hiç bir de halcild bir Alman devleti kurmak id- kavga çıkmış ve bir kaç kişi yaralanmış-ine göre bu keşfe büyük bir ehemmiyet sandalyesinin mahkumlan öldürme-
·"enf ik ___ , b be B 1 1 dı'g·ı· hakkındak. ·ddı·anın sahı.bı· dok muştur. Bir yerde birden bire bü·-''L i aat sa· i ile hareket etmediğine diasında bulunuyorlar. Bunwua era r tır. aş armda öğretmen olan bir Çeki verilmektedir. 1 ı - Y'"" 
!inanıyordu. Halbuki kadın kıskançlı- Çekoslovakyanın haricl siyaseti hakkın- grubu bir gezinti yapma.kta olan Polon- tor Arsen Arsonval de vardır. Elek- bir yangın çıkar, ayni zamanda haf 
k1

' tadın kini, kadın intikamı kadar daki kayıtlar bu defa tekrar edilmemiş- yalı izcilere tecavUz etmiştir. trik ve radyo şuaları hususunda bü- ka bir yerde, veya bir çok yerlerde 
r~r unç bir. ~il~h ve müthiş bir ihti- tir. Bu sebeple Çek m~afili ı:ı_ıüzak:re- şahede etmektedir. yük ihbsası olan bu alim bu sahada de yangın olur. 

l ne olabilırdı} lerin devam edebileceği kanaatindedir. Berlin 9 (A.A) - Berliner Tageblat Berliner Borsen Zeitung gazetesi de da tetkiklerde bulunmaktadır. Bazan güneşin tesirlerini ayni za 
" ;Parator derhal şu müthiş emri gazetesi Çekoslovakya başvekili B. Hod-I Südet Almanlarının artık uzun mUddet cKozmobiyoloji> İsmi verilen bu manda başka başka sahalarda gö-
er ı: ÇEKLERLE LEHLER ARA- zaya Südet Almanları tarafından verilen Çeklerin vakıt kazanma siyasetlerine yeni ilmin en büyük alimi sayılan rüyoruz. 

,1 -.. Derhal Prensin bütün hocala- SINDA B1R KAVGA muhtariyet projesini mevzuu bahsederek tahamınill edemiyeceklerinl ve sathi bir Fransız profesörü Moris F ordur. cMesela, 15 kanunusaniden 26 
öt\Yakala .. Hepsini boğarak öldürt. Çekoslovakya hükUmetinln derhal mem- tesviye tarzile de iktifa eylemlyecekleri- - kanunusaniye kadar şimal fecri ha 

11 erini çuvala koyarak Marmara Ostrau 9 (A.A) - Supkar nahiyesinde nu.ııiyeti mucip bir cevap verdigıru" · · mil- ni yazmaktadır. Doktor F or verdiği bir beyanatta d. t · " ··ıd·· 26 k• 'd 
----::::-----------~.....,,,,,.-------,,,,,,,.=,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.=,,,,.=="°"'';""""':.....,,.....,,7'"-:=--===~:=---.-?""':"'".......,"":=""':'':"'"""'"""" şöyle diyor : ıse erı goru u. anunusanı e de F ransada bir laboratuvarda infi 

H-ı ı ı minettar kalacağım, dedi. Yemen padişahının kızı Hind pa- cGüneşin üzerinde bugün yedi 

k h d C f d ah I leke görülmektedir. Bunların her bi- lale olmuştur. Daha ertesi gün de İs a masa arı Sultan anım a e aya teşelı:.kür İş ının oğ una gelin geliyor. di- koçyada bir tersanede infilak oluyor 
etti. ye her tarafta toplar atıldı, şenlikler ri dünyanın üzerinde ayrı ayrı tesir 

''•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• hah k ld 1 ld Sa k 1 lı I ı'cra eder. 13. 15 ve 17 mayıs gu .. nle- Daha ertesi gün, yani 28 kanunusa Sa a arşı ayrı ı ar. yapı ı. ray apı arı açı p ge ini 

S f •ı c f Safa ile Cefa hoca hanıma avuç karşıladılar. rine tesir etmiştir. Diğerleri de bun- nide de Romaya 50 kilometre mesa-a a 1 e e a dolusu albn vererek ve elini Öperek Cariyeler Cefayı koltuğuna gıre- dan sonraki günlerde tesirlerini gös- fedeki bir barut deposunun ateş al-
şafakla beraber ayrıldılar. Doğtuca rek sarayın üçüncü kabna çıkardı- tereceklerdir.. dığını her halde unutmamışsınızdır. 

-4-
il E:rtesi günü hoca hanım yine Safa' Safa ile Cefa da sizden daha evvel 
§ kl<;:efayı, tabii kıyafetlerini kadın türbeye giderler, türbedarı para ile 
d~ •ne koyarak, ferace yaşmak gey- kandırıp türbeden uzaklaşbrırlar ve 
f ır~rek saraya getirdi. Gece yine Sa- orada sizi beklerler. Siz içeri girince 
~~~.sultan hanım halvet olup altı'! h~men s~y'.1nur, Cefan~n. elbis~leri-
8 hıı::ş Şamdanları yakarak bir haylı nı geyersınız. Cefa da sızın elbısele
o t ettiler. rinizi geyer, yaşmağını yüzüne indi-

Sonra sultan hanım hoca hanıma: rir ve sanki sizmişsiniz gibi araba
-.. Şirndi ne yapacağız, dedi. Ben ya binerek Hind yoluna koyulur. 

~<lrı~ Hindistana gidiyorum. Bizim Siz de Safa ile beraber Efganistana 
Crdımize bir çare bul.. gider, birbirinize kavuşursunuz. Ce-

b11~0Ca_. ~.anı'? esasen bütün gece faya gelince, o da Hindistaı:ın ~ider-
u duşunmüştü. ken yolda ya kaçar yahut Hındıstan-

E:ğ-- Hiç merak etmeyin.. dedi. da kurtulmanın bir yolunu kolayını 
tin:'~· benim dediğimi yaparsanız, bulur. Çok düşündüm, bundan baş
da• ı buraya yarım saat ötede bir ka çaresini bulamadım. 
dırg ve bu dağda da bir türbe var- Hoca hanımın bu planını sultan s· hanımda, Safa da, Cefa da beğendi-
rck ~ Yarın buradan Hindistana ha- ler. 
ha et edince o türbenin Ününde ara- Safa Cefanın boynuna sarıldı. 
rakız~ durdurur, türbeyi yalnız ola- - Benim için bu fedakarlığı yap-

:ı:ıvare! edeceğinizi söv !ersiniz. tıii:ından dolayı sana ölünce.ve kadar 

dağ başındaki türbeye gittiler. !ar. c926 dan beri güneşteki bu leke- cO günlerde güneşin üzerindeki 
Türbedarı altın sayesinde kandı- Hasılı kelam gece Cefayı kız diye !erin sayısı ve büyüklüğü 0 kadar lekelerin de fazla mikdarda görüldü-

rıp uzaklaştırdılar ve sultanın gelme- Hind padişahının oğlunun koynuna fazlalaşmıştır ki, güneşin üzerinde ğiinü ilave edersek bunların güneş-
sini beklemeg" e ba•ladılar. koydular. b k k 1 1 k 1 h Jd kah ) • üyü ara tı ar teş i etmiştir. ten ileri geldiğini her a e u 

Uzatmıyalım, sarayda arabalar Cefa, yolda kaçmak için çok dü-
cO vakitten beri yer yu" zünde de edersiniz. hazırlandı. şünmüş fakat imkan bulamarnıştı. 

kazaların, felaketli hadiselerin ço- cGüneş lekelerinden bazılarının Sultan babası ile vedalaşb. Arka- Bu gece, gerdeğe girdiği zaman 
H d h ğaldığı görülmü•tür. Mesela, cina- mayısta tesirlerini gösterdig" ini söy· 

sına gelin elbiselerini geydi ve mai- in şa zadesine : • 
yeti ile yola çıktı. Tam türbe yakı· - Şahzadem, dedi. Bizim Yeme- yetlerin çoğalması güneşteki bu le· lemiştim. 13 ve 17 mayısta Franea-
nından geçerken: nin bir adeti var. yedi gün geçme- kelerin tesirleridir : Güne§ şuaları- nın dört şehrinde birer büyük yan-

- Durunuz .. Dedi. Ben bu tür- yince gelin güveğiye teslim olmaz. nın gayri tabii bir hal alması, yer gın çıkmışbr. Bunların hepsi de ma• 
beye girip dua edeceğim. Bana yedi gün müsaade edeceksi- yüzünde yaşıyanların ruhları üzeri- ğazalarda çıkan yangınlardır. 

Karvanı durdurdu. niz. ne tesir ediyor ve insanlar zihin mü- « 15 mayısta ise Orlide bir tayya· 
Sultan hanım türbeye girdi. Safa Şahzade, sultanın bu teklifini ka- vazenelerini kaybediyorlar. re kazası olurken, T rablusgarpte de 

ile Cefayı orada hazır buldu. bul etti. Ve kız kardeşini gelin ha- Kabul edilebilir ki hiç bir sebep iki otomobil kazası olmuştur. Yin~ 
Hemen arkasındaki gelin elbisele· nımla vakıt geçirmek üzere Cefanın yokken işlenen cinayetler başka na- ayni gün, F ransanın iki yerinde or-

rini çıkarıp Cefaya verdi. yanına bırakarak çıkıp gitti. sıl izah olunabilir} Dikkat edilecek p · t d ba k b. 
C f lb 1 H . d h l .... 1.. k' b . . l man yangını, arıs e e ş a ır 

e a e ise eri geydikten sonra ın şa zadesinin kız kardeşi ya- o ursa goru ur ı u nevı cınayet er .. ··ı .. t•• Ati ta d 27 
bed k O H . d b. be l'k yangın goru muş ur. an a 

tür en çı tı. nu sultan hanım ni ın padişahının kızı çok güzel- arasında ır nzer ı vardır. Sar- . . . .. .. • .. • 
zannettikleri için hemen kucakla- di. hoşluk saikasiyle işlenen cinayetler k~~ınıJ;ldugu otel yangını da aynı 
dıkları gibi arabasına bindirdiler ve Gelinin yüzüne baka baka adeta nasıl birbirine benzerse bu sebebi gun ° uştur.ıt 
kervan Hind yoluna doğru hareket ona 3şık olmuştu. anlaşılamıyan tuhaf cinayetler de bir Gelecek ay Niste toplanacak olan 
etti. - Ah.. Sen bir erkek olsa idin çok noktalarda birbirine benzer. bu kongrede alimler. gÜnC§ şuala-

Haftalardan sonra kervan Hindis- ben sana kaçardım. Doktor F or, garip cinayetlere mi- rının dünya ve insanlar üzerindeki 
tana vfuııl oldu. -BiTMEDi- sal olarak 65 yaşındaki bir adamın, tesirleri hakkında ıı;örüşeceklerdir. 
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o zam o endişe ile sor u .• 
Kibar ve güzel 

cocuk sıze • 

sevgilim, doğuracağım 
benziyecek mi? 

- Hiç şüphe yok, bu habis bir 
.ruhtan başka birşey değildir 1 diyor
lardı. Fakat, bütün bu dedikoducu
lar, Nostradamüsün az zaman evvc1 
o korkunç Veba ile nasıl uğraştığı
nı, hastalara ne kadar çok hizmet et
tiğini unutuyorlardı 1 

Jnsanlar, nihayet htret itibariyle 
nankördürler; Nostradamüse kar

ı böyle hareket ediyorlardı. Çünkü 
Veba salgını geçmiş gibi idi. 

iyorlar 
vaziyet 

ağırlaşıyor 
Kudüs, 9 (AA) - Şimali Filistinde 

kain Havi ta kolonisinin bir çiftliğinde 
patlıyan bir bomba neticesinde bir kişi 
ölmüş iki kişi de ağır surette yaralan
mı .. tır. 

Tt dhişçiler rekoltelere ate§ vermişler
ve Raspina koloniginde biı kolonü öl
clürmüşlerd ir. 

MüseJlnh bir çete Biram hudut ista5• 
yonundaki bir karantina istasyonuna ta
arruz etmi:tir. Diğer bir çete Hayfa ya
kınında Betsalono kolonisine taarruz et
miş isı.- de muhafızlar tarafından tarde
dilmi,tir. ZavaJlı Nostradamüs, herkes ana 

v.e baba, evlat ve kardeş tanımadığı 
günlerde, fakir ve zengin her has
tanın imdadına koşmuş idi 1 Halk 
hem bunları, hem de Nostradamü
sün kendi hayatını tehlikeye koya
rak Vebalıları eyi etmeğe çalıştığını 

Askeri mı-kamat İntizam '\'e a!ayi, 
tertibatını takviye etmek maksadiyle 

0

iki 
büyük ncıkrri kamp in-:asına teşebbüs 

edecfktir. Bıınlardan birisi Akka yakı
nında diğeri de Hayfa civarınd.ı olacak
tır. Filistin askerleri tedhqçilerle mücadele halinde 

unutuyorduı v· d .. du·· ku·· F 1 1 Hasılı, tehlike geçer, geçmez her 10 SOr raDS8 • ta ya 
kes Nostradamüsün düşmanı kesili-

v.f.~.:~;.Bu gar;p cöçler» bu dedi- An tipe neden gitti Görüşmelerinin durma 
kodulara hiç bir ehemmiyet vermi- b b • L J • / 
yor gibi görünüyorlardı! Bununla · . se e l on rayı ışga 

Sulh sergisindefı 
üç devlet bayrağı 

·kaldırıldı 
beraber, komşular, Nostradamüsün No.rıtradamiis m.asa ba§ında somurtkan bır h~de otı'.~yordu . w • ediyor 
evinden çok tatlı ve cazip bir erkeklolacaktır. yatında_boyle ~ukemmel h~~ egl~ntı Londra 9 (ö.R) - Glaskov işçi tef 
8 esi ile, daha ince ve yine çok güzel Sc:vgili~inin bu sözleri, Rozamon- göm_ıedın v~ hır daha da goremıye- ---o-- latının protestosu üzerine bu şehlrd~ 
bir kadın, Rozamondun sesinin bir- du tıtrettı. Bununla beraber: ceksm t dedı. . Londra 9 (Ö.R) - İngiliz • Italyan an- sulh sergisinden JtaJyaıi, Alınan ve J 
leşerek saatlerce aşk ve zevk hayah - Kibar ve güzel sevgilim .. Do- . - T eşek.kür ed:~ım. F aka_t nasıl laşmasile açılan yatışmanın inkişafı için pon bayrakları kaldırılmıştır. 
sürdüklerini duydular ve gördüler ı ğuracağım çocuk size benziyecek hır kos~um ~eyecegı?1} · Benı~ da- elzem sayılan ve neticelenmesi başvekil --------.,.-------

Bu meçhul fakat çok güzel genç mi} diye sordu. vete, eglentıye ve zıyafete gıdecek B. Çemberlainin fikrince Ispanyada ec- M •• d • ı • k' 
delikanlı ile Rozamondun, aynı 8C- Delikanlı, garip, çok garip bir şe- elbisem yok. Hatta kunduralanm da neıOi gönüllülerinin geri alınmasını ko- • Uza ye e ) e I J 
dir üzerinde kendilerinden geçtik- kilde güldü ve: yok t . laylaştıracak olan Fransız Italyan müuı- • ı • b •• •• k 
Jerini, herşeyi unuttuklannı gören - Fakat Rozamond, ben sa~.a -;: He~~ ~en, oda~a gıt ve ora~a kerelerinin durması Ingiliz mahfelleri- 3) e Ye a) f UYU 
pek çoktu 1 bu kadar çirkin ve korkunç mu go- bu eglentı ıçın sana lazım olan elbıse nl dalına meşgul etmektedir. Londrada 

Ve.. Bu sahnelerde Nostradamü- rünüyorum ki çocuğumuzun bana ve eşyayı hazır bul~~aksın.. . hiç kimse Fransız hüküm etinin karış- Saf 1 Ş 
8 ün de hazır bulunduğunu, hissiz ve benzemesi ihtimali seni bu kadar . V~, Rozamon~. ~oz yaşlarını sıJ-
ruhsuz bir gözle bu aQık çifti seyret- korkutuyor. diye sordu. dı, hır çocuk sevıncıyle oda ına koş- mazlıık komitesinde gösterdiği iyi niyet- 12 Haziran pazar günü sabahl' 

':J ahk ~n şüphe etmemektedir. yin saat 10 da Birinci kordon Gı tiğini de herkes biliyordu, artık t Genç ve güzel, fakat gün ar tu. t 
kadın kıpkırmızı kesildi: - 12 - ' --*-- zi kadınlar sokağında (1553 üJJG * _ Yanlış anlıyorsunuz. Ben size Hakikati Roznmond odasına gir- Şuşnİg menfasın· sokak) ta 7 No.lu evde bay Ruelf 

Nostradamüs, başkasının kalp ve bu maksatla söylemedim 1 dedi. Mak- diği vakıt, karyolası üzerinde, bir in- Vindsor Dük ve Diiteıi evlendiklerinin ve telefon tirketi sabık müdü~ 
ruhunu okumak kudretinden mah- sadım şu idi: Doğacak çocuk '9Cnin sanın tasavvur edeceği derecooen da- ilk yıldönümünde da evleniyor Yngve Rapp'a ait mobilyaları a1 
rum olduğu andan itibaren mesut gibi güzel ve akıllı mı olacaktır} ha çok güzel elbiseler buldu. Pııriş, 9 (ö.H) - 28 haziranda Jnsi- ni evde bilmüzayede satılacaktıf• 
ve müsterih fdi 1 ŞCytan, bu sözlere cevap verme- Genç kadın bu harikulade dbise- liz kralı majeste altıncı Jorj ve kraliçe- Satılacak mobilyalar meyanıJI' 

Mesuttu, rünkü, -ytanın ona i- di. Yalnız gülümsemekle mukabele leri görünce, hayret ve sevinçle bir nin Pariste beklenen ziyaretleri münaee- d z · f b ik A lA B 
k. · b' ·ı~k d h r-bah tt'W• belli etti çığlık koparmaktan kendisini alama- a enıt a r ası mamu atı 
ıncı ır eyı ı a a şe ıgı · . .. .. k d" l . . betiyle büyük hazırlıklar devam ediyor. parça yeni bir halde kübik kadift 

·d· G · ·· kl"J'kt N tr d ·· Fakat Rozamondu ani hır korku dı. Ve butun sı ıntı ve en ışe erını B 
1 

d bık k 
1 

D k ı ı. enış yure ı ı os a amus, • . 'd .. k u ziyaret gün erin e ea ra ü kaplı kanape takımı, iyi bir halde h "d' 1 • hk k" · "b' ·· ·· sardı Ya dogwacak çocuk bir dog"u.a de hır anda unuttu, yenı en aşı a D. v· d D d V d a ıse erı ar es ısı gı ı gormuyor- · • v l 1: k o ın sor ve zevcesi üşes ö in - B d f k l • e' 
du. garı.be·ı· olursa} .. BaQında iki mini koştu, kolları arasına atı araK te§e • öarn or rr mar a ı pıyano, c 

"' ':J sor Antipte bulunacaklardır. 
Vakıa, hadiseleri eskisi gibi yine mini boynuz bulunur, yahut iki baş- kür etti! . Zannedildiğine göre Dük bu ıeyahati vizden mamul büfe, kare açılır ye-

tetkik ediyor, fakat telakki itibariyle lı veya üç gözlü olursa}. Şeytan, Rozamonda çok alaylı hır kardeşi lcral şerefine Pariste verilecek mek masası, 6 adet maruken sa~· 
E 1 T l k .. l t ) b kt dalyesi yeni bir halde Kelvinatöt büsbütün değiımiş, artık mustarip peyce zaman evve u on oy e- avır a a ı: .. . . .. .. kabul resimlerinde protokoldan kendini 

olmıyordu, ve: rinden birinde böyle bir doğuş aci- d -
1 

T uvaledt ve ~~s ıdçm1. butuhn ~a- uzak tutmak için ihtiyar etmiştir. buz dolabı, tek kanatlı aynalı dO' 
- ı aye , zava ı ozamon un ~ • . , N"h t Il R d besi dogm" u.atu O zamanki hayret ın ar aynı ercceoe e 1 ve arıs- laplar, aynalı tuvalet, lauman vı 

biraz da hayattan hak almak hakkı ve nefreti, o zamanki dedikoduları tırler 1 dıye mırıldandı. • komodinosu, lngiliz mamulatııı• 
var! diye düşünüyor ve teselli bu- Rozamond hala hatırlıyordu! f nsan hırsızları dan iki adet birer buçuk kitili~ 
luyordu ve sonra, düşüncelerine şun- Delikanlı, sevgilisi ve metresi olan "k kesme iki direkli beyaz karyolı 
lan da ilave ediyordu: kadının bu endişelerini anlamış gi- Rozamond, teşekkürden eonra, İCİn tedbir maa somya ve üzerinin yataklartı 

- Ya bir külhanbeyi ile sevişse, bi: odasına döndü ve bu harikulade el- 9 poker masaları, büyük dökme so-
rezalet ne kadar koyu bir hal alırdı. -Merak etme, Rozamondl dedi. biseleri geyindi! alınacak ha maa boruları, Avrupa mamuli· 
Bereket versin ki kanının seviQtigvi korkma. Senden doğacak olan bu Rozamond aynadan kendisinin ne tı hazeran sandalyeler, salon içİl'I 

v k "h h~'- · 1 k H BiTMEDi Vaşington 9 (A.A) - Mebusan nH!C-adam, kibar ve asil bir delikanlıdır! çocu cı ana ~ım o aca tır. er - - siyah hazeran kanape takımı, aii• 
k d b b k Jisi insan kaçırma meselesini tetkik et- o Şeytan da kulağına : a m, senin çocuğun gi i ir çocu mek üzere 150 bin dolarlık bir kredi te- zel bir yazıhane, Avrupa mamuli· 

-Haydi, sen filozof bir adamsın, doğurduğunu kendilerine §eref bile- BeJedı·yemı·z tı iki kitilik iki direkli beyaz solll' 
k Y ı f kl s.isini kabul etmiştir. işine bak. Halk zaten hiç bir zaman ce lerdir. anız şu şart ve ar a.. yalı cibinlikli karyola, yeni bir hal· 

dilini kısa tutmaz kD. Söylesin, dur- Genç kadın sabırsızlıkla eordu: Gazinoyu cezalandırdı Belgrad radyosunda de hasır takımı, sahibinin sesi ya· 
sun ı sana ne}.. diye fısıldıyordu. - Nasıl şart ve farkla} Cevap Geçenlerde Menemenden Bahnôabn rım ıalon gramofonu 71 plaklı 

Nostradamüs, ailevi refransmı bu ver AJlah aşkına) Neden susuyor- sahil parkı hak.kında bir şikayet mektu- Belgrad 9 (A.A) - Belgrad radyosu beraber, 2 kitilik kesme nikel kar· 
tesellilerle unutmağa çalışıyor ve sun ve bana böyle bakıyorsun} Se- bu alarn'k neşreylemiştik. 10 Haziranda saat 21,30 dan 22,45 e ka- , yola maa somya, Amerikan dıvar 
kendisini sihirbazlığa daha faz.la ve- nin bu bakışların beni çok sarsar, Belediye şildyeıti nazarı dik:kate ala- dar (İstanbul saati) bir Avrupa konseri saati, radyo maaası, fezlong, ikİ 
riyordu. ~şırtır! Beni sevmiyor musun yok- ra:k tahkikat yapmış, tarüe haricinde ve milli Yugoslav musiki mUsameresi deri koltuk, vantilator, etejer, yai• 

Nostradamüs Veba salgınının geç- ea, benden nefret mi ediyorsun) alman parayı gazinodan istirdad ederek tertip etmiştir. Bu konser Avrupanın bU- Madam Şuınİg lı boya tablolar, çocuk arabası~~ 
m i.a olm:-•ı hasebı" "'le arhk -C!ada dal- Şaşırıyorum ve anlı yamıyorum 1 sahibine iade edilmek üzere idarehane- tün radyo istasyon1arı tarafından yayı- k b' 'ki ti" b · ce 

-Y "" J ~ Londra - Buraya gelen mevsuk ha- çocu ısı e ' a a1or ve ge galanm» alacak ve toplıyacak bir Dedi ve .a. ğlam. ağa başladı 1 miz.e göndermiştir. lacakhr. b .. .. lambası çocuk banyosu emaye, 
B erlere gorc Avusturyanın son şansolye- l ' I . ı·•-alet icadına çalışıyordu . unun u2:.erıne şeytan : ·w Ayrıca gazino sahibi on lira para ~- Bahrı· Muhı'lle ayna ı servant, ayna ı femsıye ... , 

B ı be be 1 Ben aglıyan k d 1 d g t ılın t si Şuşnig kontes Vera Çernin ile evlen- k"" k't l k • I d d-unun a ra r, ölülere temas - a ın ar an 1 re- zasma çarp ır ı.ş ır. Ofe ı ap ı ve gırgır ı osya .., 
ve muhavere usulünü de arıyordu. nirim ': gö~ yaş~arını .~i~. ı Se~i. bu ak- Belediyemizin gösterdiği hassasiyete Bayon 9 (A.A) - Bahri muhit sahil- miştir. Şuşnig, Almanların Avusturyayı labı, istorlar, buz dolabı, divaı>ı 

Tabip ve müneccim Nostradamüs fam hır eglentıye goturecegım, ha- teşeık.kür ederiz. lerinde iki sandık yangın bombası bulun- işgal ettikleri gün kontesle nişanlanmış tek kanapeler porselen tabakları 
kuledeki laboratuvarda bu iki alet muştur. Polis tahkikat açmıştır. ve mevkuf tutulduğu Belveder ptoaun- halı, kilim ve' seccadeler vesair~ 
ve vasıtayı bulmak için kafa patla- --------------- da da nişanlısı ile yerlC§mişti. Şimdi rea- bir çok lüzumlu efyalar bilmüza• 

R m:1t2:~..o:zzy2~~" brken, kansı ozamond da aşağı men nikahlan yapıldığı ve balayını da yede satılacaktır. 
katta ~eytan delikanlının kolları ara- Artık du·· şu·· nmetı ı·nı·z ·' Halkevi köşesi yeni menfasında geçireceği haber veril- Fırsatı kaçırmayınız. 
sında zevk sürüyordu. J mektedir. Fırsat artırma 

YuLk elbise lmmaflarmızı nereden alabileceğinizi biliyor muaunu:z?.... Telefon: 2056 salonu 

* Böylece geçen günler arasından 
bir gün, JCylan delikanlı Rozarnon· 
da: 

- Güzel Rozamond, dedi. Sen 
heni her zaman evine kabul ediyor 
ve bana elden gelen her misafirper
verliği yapıyorsun. Doğrusu, ben de 
eana aynı şekilde mukabelede bulun
mak istiyorum. 

Anlıyamıyorum ne istiyorsu-
nuz} 

Senin benim evime misafir 
gelmekliğini istiyorum. Hakkım de
ğil mi) Hatta, daha doğrusu ister
aen, ben sana ve bana ait bir yuvaya 
tahip o1mak istiyorum. Ve, aynı za
Jnanda anne olmazdan evvel sana 
l>ir çok yerler gezdirmek arzusunda
)'ım. Çocuğumuz dünyaya geldikter. 
ıonra, seyahat senin için biraz güç 

-.-.-;i ·---

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

Her cins 1.1e en son modaya muvalık kuma,larıle sizi 
müıkülden kurtmmııtır 

!'\ DORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER gibi dünyaca tanın· 
mıt fabrikaların kumatları kostümlük ketenler pardesülükler ve~ 
her türlü yerli ve Avrupa kumatlarının bütün çefİtleri rekabet\ 
kabul etmiyen fiatlerle burada satılmaktadır. 

Peştemalcdar: Esnaf Ahall Bankası cıvarında 
Eski Suraskl mağazasında bul·ınan 

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
ticarethanesini bir kere ziyaret 

etmeden kumaş almayınız 

1 - Halkımızın havaya karşı korun-, --------------• A.ziz $ınık 
malan hususunda bilgi edinmeleri için f B O R S A ı·· ·. __ s_. _6 _____ 1~_3 __ <_2_1s_ı_> 
11/6/938 tarihli cumartesi gilntinden iti- 1 

haren her cumartesi gilnü saat 18 de hal- 1 _ 

kımıza bir kurs açılacaktır. Dersler ser
besttir. 

2 - Halkevinin sosyal yardım kolu
nun teşebbüsile açılacağı evvelce bildi
ri~n kimsesiz kadınlar tarafından yapı
lacak Türk el emekleri sat!§ mağazası 
pek yakında açılacaktır. Bu mağazada 
el işlerini satmak istiyenler 25 haz.Irana 
kadar her gün saat 17 den 19 a kadar B. 
Nnciye müracaatle işlerini makbuz mu
kabilinde teslim etmelidirler. 

3 - Evlıniz salonunda her hafta cu
marte6i günleri saat 18 de çocuklara ka
ragöz oynatılacaktır. 

4 - 10/6/938 cuma günü saat 16 da 
dil, tarih, edeıbiyat, kitapsaray ve yayın 

OZOM 

36 M. j. Taranto 17.50 
20 D. Arditi 18.50 

7 M. H. Nazlı 18.75 
63 Yekun 

279087 ~ 
279150 

ZAHiRE 

80 ton Buğday 
1440 çuval buğday 6. 
100 ton Bakla 4.47 5 
40 çuval Susam 

267 balya Pamuk 30. 

18.25 
18.50 
18.75 

Satılık 
Az kullanılmıt fakat yeni 

haline getirilmit BiR TRAK

TÖR, B 1 R B A T ö Z el

veritli 9artlar ve tediyatta ko
laylık göıterilerek satılmak-

tadır .. M 1 M AR K E M A· 

6
.4

25 
~ LETTIN CADDESIN-

4.50 DE No. 35 BAY F R A N-

16. 50 Ç O 1 S G U ı D ı C J Y E mü· 
33.50 · racaat edilmesi rica olunur. 

UJ.7.Z.rY..Z. l?ZZi""~mi••••••••••••••-~ ve yönkurulun toplantıları vardır. 791 ke. P::!amut 265. 505. 
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tandard Iran ve Mısır 
BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE ---o--- izdivacın tarihlerini tesbit ve formaliteyi 
ikmal ve programı hazırlamak maksadi
le hareket etmiş bulunuyor. 

Ağlebi ihtimale göre evlenme töreni 

cama· 

Motosiklet Almak Çok Kolay 
F' .A.:K:..A. T 

Yedek Parcaları Mevcut Olan 
' Motosiklet Bulmak Çok Zor Casus dos um 

Tipler üzerinde 
sahtekarlık ikinci teşrinde yapılacakbr. 

--o--- Iran veliahdı Şahpur Mehmet Riı.:a ha· 
Eski meslektasım Charile Steven- yetine söylemişti. f\fohakeme heye- llASTARAFI 1 iNCi SAHIFEDL r.ın nişanlısı prenses Fevziye ile ~ahsen 

sonun, bir çok y;lfu evvel Küba hü- ti bu teklifi kabul etmişti. Çünkü, dard tip ni.iınunelerinc göre hazırlamak-, tanışmak üzere ük teşrinde Kahireyi zi
kümet merkezinde bir casus olarak Senor Pinzon tanınmış bir alay ku- taclır. yareti pek muhtemeldir. Bu takdirde 
tevkif edilişinin hikayesini bizzat mandam idi. Charlienin itirafı bir Hollandada bir finnanın İzmirli bir ih- prense bütün Mısırın heyecanla karşılıJ 
kendisinden dinlemeği çoktanberi is- cinai romanı andırıyordu. Bu roman, racat evinden bu sene celbettiği hususi! yacağı büyük bir kabul töreni yapala

YEDEK PARÇALAR[ OLMIY AN BlR MOTOSiKLE.Tt ALMAK 
DOKTORU VE ECZANESl OLMlY AN BlR MEMI.;EKETIE 

YAŞAMAK DEMEKTiR 
MOTOSIKLETLERlNlZlN AYLARCA MUA IT AL KALMASINI 
ISTEMtYORSANIZ VE VERECEdtNtZ PARA Yl ACIYORSANIZ 

EN UFAK TEFERRUATINA KADAR YEDEK 
tiyordum.Bu işin iç yüzünü pek az baştan aşağı tanınmamış esrarlı ka- üzüm tiplerinin kutu kapaklarını ters 1 caktır. 
kimsenin bildiği söyleniyordu. Char- tlın .ve erkeklerl':, hi~~~tleri~.e !11u- çevirdiği ve «Standard~ damgasını vu- Bazı yabancl gazeteler, bu mesut ni
lie, Havanada hakikaten üçyıl ağu kabıl almı~ ~ldugu buyuk mukafat- rarak sahtekarlığa teşebbüs ettiği gö- şanlanma münuebeti~·le Mı.sırın ayni za
lt.~rek cezasına mahkum olmuştu. larla .. d~lu ıdı. . rülmüş, standard tip iizerine iş yapan di- manda lranla aiyasi münasebetlerini te-
Kuba ceza evinden çıktıktan sonra Butun bu anlattıkları ınanılmıya- gJ er firmalar bunun zararlı bir hare.ket d f"·i b" . "fak kl' k v S 
N k l l v S a u u ıttı ~e ıne ao acagı ve a-

evyork limanında gazete k.rallann- ca şey er omasına ragmen, teven- oldugyunu görerek keyfiyeti iktısad veka~ d b k . .,. . l d · ··ı·· kad k"" k ~ e. a at pa tlna guecegmı yazmış arsa a dan Muuaey R.Frank tarafından hız- sonu o unceye ar ure cezasına let·ı d,., ticaret ofisine bildirmişlerdir. . dil"k b h t ıl bu""t"' t h 
k · · hak kA f · l -< · .şım ı u us us a yap ruı un a • zat kar,ılanmıştı. Charlenin, yanında çarpma ıçın mu emeye a 1 ge - lktısat ve-kalelinin gösterdiği lüzwn . 

1 
. . _1 M . • 

· · hük" ·· "ld'k d mm er mevsımsız sayuıyor. ısır sıyası 
stajyer genç bir gazeteci olarak işe mıştı; um ven ı ten sonra at üzerine bilumum ihracat tacirleri bor- hf 11 . '·- .d. 1 k" ·ı-· h 
b K .. b c·· h b k t k l ma e en ouna .IUlnl ır er 1, ı~• ane-aşladığı ve yabancı memleketler u a um ur aş anı, gaze e ra ı, sada iktisat vekaleti baş kontı·olörü B. . . . , 
- hah' ı:;:.: k d yük" ltt•w• Musey R Frank ile birlikte Birleşik ' b kanlıy d b" t 1 t danı birleştiren hadıse, aynı zamanda ikı .... u ır~ıne a ar se ıgı · . Ali Emxenin aş gın a ır op anı . . tb· d b' l . 1 Frank bu defa onu, yeni ihdas etti- Amerika konsolosunu kabul etmış . k Hollandada hadis olan sahte- mılletin ka ın e zate.n ır.e~mış 0 an 
.. . , h'"k"" f r 1 .. 1 . d. il yapara. • . . .. müveddeti en kuvvetla ııeklıne koyacak-
gı yabancı memleketler baş muha- ve u um, a yo ıy e uç yı a ın ır - karlığın önüne geçecek tedbırlerı muza- . 
birliği mevkiine bütün arkadaşları- mişt~: .. . . . . kere etmişlerdir. Maksad, mahsulümü- tır. 
nın alkışları arasında getirip oturt- Butun bıldıklerım bundan ıbaret- zün nefasetini ve devlet garantisi altında --------------
nıuştu. Charlie ölünceye kadar bu ti. Bundan birkaç yıl evvel Havana- ih ed'l~ standq.rd tiplerin kıymetini 

k. damd k v bak k b' raç 1 

nıevkiini muhafaza ederek çalışmış- da ı o an so aga ar en ır haf a oldu<>un.dan bütün tacirler bu 
d f · l k Ch li · b"' mu az "' tı - Havanadaki tevkifi ve yapılan tesa Ü esen o ara ar enın u- ·· ın· de fikir beyan etmişlerdir · .. . . l .., .. mevzu uzer · 

Heyecan ve neşe 
Yaratmak muhakemesi hakkında hiç bir Şey yuk hır sosyete ıle do aştıgını gor- ö il i sürülen fikirler şöyledir: 

H 
... . k . nce er 

ağza alınmamıştı. d.ü~.. emen aşagı ınere pansıyon 1 - Standard tip kutularımn kapan- Doktorlarımız tasdik eder ki, lıas-
Havanada çıkan «Diario le da Ma- sahıbı olan kadını yakaladım ve ken- d kt ru·a mühürlenmesi ve mühUr- .. _ '-'-L-- .. uhidir z L... __ 

· d" · · k - k k B B 1 an 50 üuuuanıuızın çogu r • aanaıı, 
tına» gazetesindeki haberlerle cOs- ısını so aga çe ere ay ve ayan- l · laı·a.k ihracı t • ı·kt k kud '"nk ·· kk b k I v k" enmış 0 • cesare sız ı en, or an, meıa o-
aocated Nevs» in telgraflanndan su lardan mure ep u alaba ıgm ım- B eklin tatbikinde müşkülat görül- l'd ·· "ts' likt d .. M • - d v d 0 1 H u ş ı en, umı ız en ogar. en,eı 
'heticeye varmı<:ttım: ler ol ugunu sor um. narın a- d .. y .. d toplantıda kabul edilmemı .. _ • h hk • l'kt" · 

:r •1 . l l . ld w .. w ugun en ~ ıse, eyecansız ve neşesız ı ır. 
Charlie Frank Konsorsiomunun vananın ı erı ge en erı o ugunu og- t" B ·· h tan 1 • b h ak 

H ' . . .. d" B .. w d"k ır. . , ugun as een ota ac ye-
avana muhabırı olarak henuz beş ren ım. unu ogren ı ten sonra, 2 Hususi tiplenn kutu eh adlarının A •ıA h ed' 

k · · h ed" Ch ı· · h - gane ı aç: eyecan ve neı ır. · 
ay çalışmış ve bir kaç gün evvel de artı ıçım ra at etm ı. ar ıeyı er d •. t"rilmesi B• h tan 'd' • h t l -

ft v k Id . egış ı · ır u eye gı ıntt, as a ann 
Küba Cümhur haskanı ile bir müla- tara a arastırmaga oyu um ve nı- B fi.kır" de mUnak.aşa edilmisse de ka- 1 mi · • d. l • • ··ı b" ·· • .. .: · · M d · k h u ~ e e ermı, en * enm gu er ır yuz 
lcat yapmıstı hayet gunun bırmde a rıt a ve- bul d"lınem.iştir Çünkü alıcı memleket- .tim. ti •~ 'dırın d h 1 tak 

~ · · d k b k k d" · · e 1 
• ve ı a a Kat ız, er a ya -

PARÇALARI MEVCUT OLAN 
ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

"V 1 K T O R Y A,, 
MARKA SUPAPLI VE SUPAPSIZ MOTOSIKLETLERINl 

TERCiH EDiNiZ 

PHANOMEN 
PREStDENT 
PtKTATOR 

---.,.. 
Marka Bisikletleri 
çok ehven fiatlerle 
sablmaktadır. 

AVUSTURYA MALI 

FEVKALADE UCUZ 

Aliotti Biraderler 
E. K. Ş. Kazım Dirik 

"VEM •• marka 
Caddesi 

Telefon: 2801/3709 
Elektrik ampulleri toptan 

ve perakende sahlır. 

• 

Kübahlar, İspanyolların boyun· sın ete aşına oturur en en ısını lcr bu kutu eb'adlarma alışmışlar ve be- !arından kalkarlar ve evlerine koıar- ...._ 
duruğundan kurtuluşlarını Birleşik yak~la~ı~.. . A nimsemişlerdir. Değiştirilmesi, standard lar. • ~-•m••••-•••••••••••t•••••••• 
~~hya~~u~~~n k~ B~ırrmaı~~n~~~~~til ~~~m~~~~n~- tt• akin • b ku tl ~~~-~~~~a•~~~~~~~~~~~~~~~~--~--• ·· k ·· ld v k d b ·· .. k P er ş e ınsan m eame u vve e-
o günlerde, şimali Amerika ile ala- s~nra.' mum uı;- 0 • ugu a ar uyu mı icap ettirmektedir. ri vermek, hayab saadetlerle geçir-
kaJı olan her şeye karşı halkta bir bır dıkkat ve ihtımamla hareket e- 3 Kutuların baslıklarına slandard k h t bb'. . d f 

d k v w k ld - ~ me er eşe us ve azım e muva -
aleyhtarlık hüküm sürüyordu. Bun4 j ere agzını araştırmaga oyu um. markalarının vurulması. fak im d 

M k d · ·· ·· ·· k t" o anın sırrı ır. 
dan dolayı aşm milliyetçi gazeteler a sa ı~ı ~ezınce, sozumu es 1 ve Toplantıda en mi.Hayim görünen ve Bu da her mevsim değişmesinde 
de, Nevyorklu g-ızeteciyi kabul etti bana dedı kı: . ittifakla kabul edilen şekil budur. Tüc- kanlll küreyvah hamrasını tazeleyip 
diye, Cümhur başkanını tenkit edi;- . - Bug~n artık mesele~~n neden carlar, standard markalannıny alt veya çoğaltmakla olm. Bir •İşe (FOS
yorlardı. Gazetelerde çıkan yazılar- ıbaret ~~dugunu herkes bılıyor. Fa- üst kapağa değil, doğrudan dogr~ya ku- FARSOL) bu hayat kuvvetlerini 
dan «~imali Amerikalılara> büyük kat o .gunlerde, Don ~t~.b~.n, ben v_e tu başlıklarına konulmak suretile her bir hafta içinde temin eder. (F.OS
bir kıymet atfedilmediği anlaşıhyor- h~susıy~e o kadın duşun_?lerek hıç hangi bir sahtekarlığın ö~ün.e ~eçilece- FARSOL) kan, kuvvet, ve İ•,tihayı 
du. Hele Stevenson, bir kaç gün son- kımse agzını açmamıştı. Eger gazet~- ğinc kani bulunduklarını bildınnışlerdir. artım. Uzun olan kalori ve enerjiyi 

Kooperatif muhasibi 
aranıyor 

ra bir askeri manevrada hazır bulu- de daha beş yıl kalmış olsaydınız, sız Bu fikri baş kontrolörlük de münasip . g· · v uabi buhranlardan , 
. d .. w k 'd' . F ka b .. verır. mır e 

74 sayı:ı Kuşadası Tarım Kredi 
kooperatifinden: 

nunca, mutedil geçmen gazet~ler de ~ ogr~nece ı ı~~ıız. A ~ t'. ugun görmüş, keyfiyet bir raporla iktisat ve- kurtarır. Uykusuzluğu, fena dü§iin-
kışkırtmaya katılmışlardı. Bunun hıç çekınmeden sıze hadıseyı anlata- kaleline arzedilm.iştir. celeri muannid kabızlan giderir vü
üzeri~den . çok geçmeden, · Charlie, bilirim. Don Estebon ölmüştür· ~-a- Elde ettiğimiz malumata göre Hollan- cudu 'daiına genç, clinç t~ta.r. Maddl 
Meksik~ lima-?~ndan Vera ~ruga rıs.~, ?.aha muhakeme e~~asında ?l- dadaki sahtdı:arlığı yapanlar, evvelce ve manevi yorgunlukları alır. Biihas
k~ar bir gezıntı yapmıştı. Bı~ kaç muştu. O kadın (tereddutl~) benım lzmir<le bulunup fa firar eden bazı Er- sa bel gev~ekliği ve ademi iktidarda 

Kooperatifimize altmi§ liri maqla bir muhasip alınacaktır. lmti
handa muvaffak ?la~ ve mesleki ehliyeti olan tercih edilir. lmtihan 
18/6/938 de Kutadast Zira.af bankasında yapılacaktır. Taliplerin 17 
6/938 ıfuıüne kadar Evr.ıa müabiteleriyle müracaatleri ilan ol\Dlur. 
· ıo - ıı - ı2-:-- 14 ~ıs 2oos (21ss> 

g~ı? sonra Hav~a ~:U:ete~ermde~ ~arım oldu. Mesele, ?e:kesın ~:ındı- nıenilerdir. büyük rol oynar. Çünkü daiına uzvj-
bırı, Vera Crug da Dılıgencıas oteli gından çok daha basıttı; ben olme- yetimizde n~e ve heyecanlar yarabr. 

·' 1 

önünde bir amatör tarafından çekil- den evvel neşretmiyeceğinize dair Tı·rede bir hadise Her eczanede bulunur. 
nıis bir fotograf ne~retmişti. bana söz verecek olursanız, bunu 

Gazetenin ne~retmiş olduğu foto- memnuniyetle size de anlatırım.:) Tirede bir hadise olmuş, or.llk1n koru- Mozarahi kitap evi 
Biı-Pncl kordonda Candell 

Siz de bu kren1den şaşmayınız! 
grafta Charlie Stevenson ile liman - 2 - nıa kolcularından Riza, Hüseyin oğlu 
kumandanı Don Pedro Lopez görü- « Bildiğiniz gibi, Kübayı istila e- Hüseyin tarafından ağır surette yaralan-
lüyordu. Aynı z~anda, her iki er- denler yerlileri kılıçtan geçirmişler mıştu·. Hadise bir münakaşada~ çıkmış
kekle ateşli ate~li konuştuğu tavır· \'e ondan sonra işçiye ihtiyaç görü- tır. Suclu yakalanarak adliyeye \'erilJ 
lanndan be1li olan ve başında geniş lünce memlekete zencileri getirmiş- ıniştir. 

hanı altında · 
Kadın elbise modelleri, ayakkabı mo· 

delleri, her dild~ meemualar ve ~azete
l~rle kitap siparişleri alınıl' ve derhal 
gönderilir. Fiatler diğer kitap evlerinden 
daha ucuzdur. BALSAMIN 

kenarlı bir şapka bulunan b~r kadın }erdi/ Pinzon ailesinin de mensup --------------
oturuyordu. Kadının çehresı tanın- olduğu Kastilianın kibarları, 0 gün- meşgul oluyordu; çünkü çocuk re~
rnıyordu. lerde ttpkı dahilt harp esnasında Bir- men dünyaya gelmemişti. Sırf hır 

F!'kat, ~azete, b~ kadının Kü~- leşik Amerikanın cenubundaki hal- yabancı ve kendisinin yakın bir dos- 1--;3 Sıhhat bakanlığının resmi ruhsa-
dakı .Santiagoda dogmuş. Senonta kın takmdıg-1 tavır gibi, zencilere tu olmakhğım sıfatile, bahtsız Manu- -------------- tını haiz bir fen ve bilgi mahs9lüdür. 
1 M d S l ıd l "d ti · · k alt Bütün cihanda elli senedir daima üs-... uanıta en ozay antı anez o u- karsı dostça bir tavır takınmışlardı. e anın uzayıp gı en saa erını ıs - AHKAJ\.11 ŞAHSiYE SULH 
sunu, ve kendisinin casusluk yüzün- Başlangıçta buralarda çok az kadın mak, - burada onun söylediğini ay- HUKUK MAHKEMESiNDEN: tün ve eşsiz kalmıştır. 
den mahkum bulunduğunu üç yıl 6 d k k niyle tekrarlıyorum - kendisiyle, ı 8 T B J • '.ı , - vardı ve r ıncı asır a anı arışma- d I 938- o . K m a samın 
ua~'?eri de ~a~ o~rak yaşadığını mış hiç bir aile kalmamıştı. Fakat bu höcrenin dısındaki alemde ka ın ar- 1 - Kar,ıyakanın Osmanzade re 
katı ol ak dd a ed d K balı il · la konuşulduA gwu gibi konus_mak mak- k" h d d k ar 1 1 ıyor u. meseleyi bugün bir Ü e görü- mev ıı tren güzergi ın a 1l7a a Uzun bir tecrübe mahsulü olara 

N~ayet, Stevensona karşı.~österi-, şecek olursanız, size d~marlarında sadiyle beni bu esrarın içine sokmuş- 1 parsel 23 ölçü ve 44 metre mu- vücuda getirilmiş yegane sıhht 
len şupheler ve yapılan hucumlar karışığı olmıyan tertemız İspanyol tu."> rabbaı üzerine inşa edilmiş ahşap kremlerdir. 
a?ığa vurulmuştu. Vatanseverlerden ı kanı aktığını öğreneceğiniz muhak- «Birkaç hafta sonra Manuelaya 118 sayılı kepenkli bakkaliye dük-
bıri, ~arlieni~.' Mekshya ~çmaz-lkaktır. Tabit, bundan daha man~ız gönlümü kaptırdım; fırsabnı bulun- kanı kıymeti muhammenesi 200 Krem Balsam in 
dan hır kaç gun evvel Castillo d7l I birşey olamıyacağı gibi, burada bö?'- ca kendisini evden kaçırıp, birlikte lir~dır. 

Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 
sıhhi evs<'.fını Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik 
mükafatını kazanmış olmakla ispat 
etmiştir. 

Morro yakınlarında fotograf çekmı§ le bir iddiada bulunmanın Birleşik kayık partileri, gezintiler yap~ak. i: 2 - Kar~ıyak~da Osmanzade 
olduğunu hatırlamıştı. Halbuki, bu- AmeYikadakinden daha az yeri var- çin ısrar etmeğe başladım. Otesını Y aı,ar oğlu ıokağında 117 ada 19 
r~da fotograf çekmek yasaktı. Char- dır. Ancak, bundan daha yirmi yıl artık düşünebilirsiniz. Meksika yo~- parsel 1-96 metre murabbaı arıa 
lıenin Sevilla otelindeki odası ara§- evvel Kühanın kibar aileleri, lspan- culuğu da benim fikrimdi. Eski b~r ve üzerinde ahtap bir baraka ha
hrıhnca, hakikaten Lastillo ile lima- yol neslinden olmayı, bugünkü ırk dostum olan ~Esperanza~ nın kap- linde bir odadan ibaret ev ile bir
nın bazı kısımlannı ihtiva eden bir meselesinden çok daha ciddi telakki tanı, beni davet elmiş, ben de Manu- lilde kıymeti muhammeneıi 200 
fiJiın bulunmuıtu. Bunun üzerine, ediyorlardı. elayı birlikte götürmüştüm. Casus- liradır. Krem Balsamİn 
9ıarlie Üe yanındaki kadının - ta· «Don Stebon de Pingon, Havana- luk hakkındaki bütün iddialar laftan Yukarıda tapu evsafı yazılı bir 
nf edilen kadın Juanitayı andırıyor- da bulunduğum kısa müddet içinde ibaretti. Estebonun Şahit olarak din- bakkaliye dükkinile baraka vazi- Gündüz için yağsız, gece için yağlı 
du. - Sabahleyin erkenden limana berıim hakiki bir dostum olmustu. leneceğini görünce, işi bitirmek iste- yetindeki ev ile araaıının ölü Ka- ve halis acı badem ile yapılmış gün
gelerek motorbotiyle dolaşhğmı, fo~ Aramızdaki dostluk seyrek görÜlen miştim. Çünkü, koyu bir katolik O"" yeserli Muıtafamn iken vereıeıi- düz ve gece şekilleri vardır. 

KREMLERi 

lograf çektiklerini ve hazan fısıldıya- dostluklardandı. Onun, beni bir gün lan Estebon yemin edince, doğruyu nin dileğile açık artırma ıuretile 
rak birbirleriyle konuştuklarını mo- götürdüğü ve kapısını açınca karşı- söyliyecekti ·ve bu doğruluğundan sahlığa çıkarılını9tır. Birinci ıatış. 
to~b?tçulardan biri gelip haber ver- laştığımız kapkara derili fakat ender dolayı da m<lhvolacaktı.» 11/7/938 tarihine müıadif paı:ar
rnıştı. görülen güzellikte genç bir kızı ba~ «Üç yıllık mahkumiyetim sona e- teıi g\inü saat onda yapılacaktır. 

KREM BALSAMIN· öteden beri tanınmış hususi vazo ve tüp şek-
' # 

linde 8atılır. tNGtLtZ KANZUK ECZANESi. .. 
BEYOOLU - IST ANBUL 

.J· •. •• _,.. ••• .:.....;,\. ,~, ... • ....... ' •• _ ·.ot--~·~. · .... ;· ..... Charlie cuusluk. suçuyle mahke- na takdim ettiğini söylersem, bana. rince, Navyorka gelen Manuela ile Gayri menkulata konulan kıymet
rneye verilmişti. Casusluğu şiddetle ne derece itimat ettiğini anlarsınız. evlendim; ls1and hükümetinde or- lerin yüzde yetmiş betini bulmadı
t7<1dcderek, yanındaki kadının hü- Tanıştırdığı genç kadın, onun kızı manın ortasında, yaşadığımız küçük ğı takdirde en çok artıranın taab- IZMIR SULH HUKUK MAH-,yesine kadar 20 günlük inhisar 
" 1Yetini söylememekte inad ve ısrar idi. Onun, Dolores De Pinzondan bir ev satın aldım. Hareketimden do- hüdü haki kalmak şartile aatış on KEMESINDEN: idaresinden tütün almadığına ve 
etmişti. Ne rnotorbotçunun ifadesin- başka kızı olmadığını aanıyordum. layı zerre kadar pişmanlık duymıyo- bet gün daha temdit edilerek bu Tütün inhisar idaresi İzmir baş tütün bey'iyeıinden malul ve ,e. 
den ve ne de fotograftan, geniş ke- Başkaları da aynı kanaatte idiler. rum. Bilakis, bunun gibi yalnız ba- dahi 26/7 /938 salı günü saat 10 da müdüriyetine izafetle vekili avu- hit yetimleri hiueleri olan cem'an 
harlı şapka ve kalın tül taşımaktan Manuela (kara güzelin adı Manuela ~ıma yaptığım yolculuklarda, Man~- yapılır. Müzayedeye iştirak ede- kat Süreyya tarafından eski mah- 15 lira 97 kuruşun zimmetinde 

•0~1anan kadın hakkında sarih bir idi) tabiatin cilvelerinderı biri idi. elanın eksikliğini, ona ne kadar bu- bilmek için yüzde yedi buçuk pey keme önünde t J 3 No. lu dükkan- kalmadığına dair yemin tevcih 
~kir ~di~me~ .mü~kün olmamıştı. «~alumdur ki, b

0

ir çok nesille~ ön- yük ihtiyacım olduğunu hissediyo- akçesi veya milli ?ir banka me~- da tütün bayii Talat aleyhine açı- olunacağından mahkemeye gel .. 

81h~~li~nın, kafı deliller bulunmama- ce bile vukuagelmış .olsa, zencılerle mm.» . .. . . tubu m~k~m~ye ıbraz etmek la- lan ıs lira 97 kuruş alacak dava- mediği takdirde yeminden kaçın-
L Y~nden beraet edeceği hakkında kanı karışmış olan aılelerde. kanın- Charlıe sozlcrme ufak ~ı~ fasıla zımdır. Bırıncı artırmada konulan sının cari mahkemesinde: mış ve iddiayı kabul etmi• aayıla-
suahıslere bile tutusmuslardı ki evine da ister sekizde bir isterse on altıda verdi. Ben de bu arada kendısıne çok kıymetin yüzde yetmiş beşini bul- M"dd • l h. "k t "h w d T l"'t 14/6/938 tari 

tevensonun sık ;ık devam ettiği bir karışıklık olsun, kara derili bir ço- mantıki bir sual sordum, kaşlarını duğu takdirde talibi uhdesine iha· h luk ldıa._ eyd ın ı b~ga 1 lmeç- ~~gın ~n d; a 
1l .. .. aat 10 d~ 

Stelean de Pinzonu da sorguya çek- cuk dünyaya gelir. Manuelanın da çattı ve hana: lesi yapılır. Tapu harcı belediye h~ a lıg~nk an usu .. m~~ I ın~ ~us:aiı sa.; gu~u 5 
•• t" d 

lrı~k müddeiumuminin aklına gel- vaziyeti bundan ibaretti. Bab11Sının <-Çıldırdın.iz mi 'Siz-Çocuk mu? riiaumu harç ve masraflar alıcıya dde. erı an~nkunun 12~ u~~u zÜ.ır he k k çe:h~r a"?ı du& ~n : 
ltıışti. Clıarlie, şahidli.k yerinde Don onu çıldırasıya s~vmesine rağmen Allah göstermesin 1 Sonra halimiz aittir. Mahkeme yalnız maliye ma . esı~e tev 1 an !emı~. •çın su u ~ m .eınesı~ e azı 
E:stebonu görür görmez, yerinden onu gizli olarak büyütmek mecburi- neye varır} Bunu yapmak, derdi ta- borçlarını öder. Daha fazla bilgi teblagat. ıcrasın.ı davacı vekılı t~- bulunma•~. veya bır ~~kıl bulun
Eırlıyarak, ba§ka şahit ve deliUerden yetinde kalmıştı. Don Stehon, kızına zelemek demektir. Belki huna önü- iıtiyenlerin mahkeme kalemine lep ctmıt talebı vaki muvafık go- durma11 luzumu teblıg makamına 
Vazgeçilecek olursa, geniş ölçüde iti- getirmedik hediye bırakmamıştı. Ta- rnüzdeki asırda imkan olur; ihtimal müracaat etmeleti ilan olunur. rülerek müddeialeyh Talibn 929 kaim olmak üzere ilan olunur. 
rafta b w - • te bi esi le de bizzat kendi ·i1 o vakıt ta mümkün olmaz.» 2015 (2153 4eneıi 8 haziranından haziran 1ıa· 2013 (21541 



Devlet Basım 
ğünden: 

evi Direktörlü-

Mikdan Nni Muhammen Muvakkat 
Bedeli T eminab 

38 ton Harita •e duvar levbalan kijıdı l 7550 lira 1316,25 lira 
Okul den kitaplariyle tarih ve cojrafya duvar haritaları Anatomi 

duvar levhaları için lüzumu bulunan yüzde 30 tifonlu 27 /?JJ kilo
luk 57X82 boyunda 24 ton ve 37/38 kiloluk 68Xl00 boyunda ıs 
ton ki ceman 39 ton kijıt kapalı zarf usulüyle satan almacaktır. 

Eksiltme 15/6/938 çaqamba günü saat ıs te ı.tanbulda Devlet 
Buımevinde yapılacaktır. isteklilerin Buımevimiz veznesine yatıra
c:aklan ilk pey akçesi makbuzları veya bu mikdar Banka teminat mek
tuplan ile birlikte o gün saat on dörde kadar teklif mektuplannı Dev· 
Jet Buımevi idare komiayonu bafkanlığma tevdi etmeleri lizundır. 

Şartname paruız olarak direktörlüğümüzden ahnabilir. 
1773 (2150) 

Avcılara müjde 
BARUT FIA TI.ERt UCUZLADI 

1 Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere kara av 
barutu sabf fiatlerinde qağıda yazıh tenzilit yapdnnftır : 

Kara av barutlan inhisarlar bayileri tarafından memleketin her ta
rafmda apiıdald fiatlerde sablacaktır : 

Eaki fiat yeni fiat 
Kurut KUl'Uf 

Birinci nevi av barutu 500 pamhk kutu içinde 115 110 
• • • 250 • • lt 60 55 

ikinci aevi av lııarutu 500 • ,, » 95 90 
• • • 250 • )) it 50 4S 
• it • 100 • » it 22.50 18 

10-12 1966 (2152) 

jiff/ı5ii 
Jlneklırl 

FLiT 
I Lll ,ıi 

111.DURU/IJZ 

öl.DURUR 
, 
• ............ .,..,... 

......... 111.ta, V.,_a Maa 1 

IZMIR BEi EDIYESINDEN: lnu-utluk muvakkat teminat maLhu- •---------------• _____ ,.., 
m veya hub teminat mektubu ile 

1800 lira bedeli muhammenli ve söylenen sün ve aaatte encümene p
ewafı fenni prtnamainde yazılı lirler. 
Belediye fen ..,. icin aatm alma- 2-7-lG-14 1895 (2082) 
cak bir kamyonet, m•kine ve elek
trik mühenclialiiinden tedarik edile- 1 - Beher metre murabbaı on 
eels mali ve fenni prtnamesi veçbile bet liradan yedi yüz aekaen yedi 
-.pk ebiltmeye konulmuttur. ihale-' lira elli kanıt bedeli mubammenli 
a 17/6/938 cuma sini uat 16 dalbelediyeye ait Kadastro 310 ada
Belediye encümeninde ya.,.Jacakbr. nın 38 paraelinden 52,50 metre 
lftirü etmek isteyenler 120 lirabkl murabbaı mahal aynı adanın 36 
muvakkat teminat makbuzu .eya sayılı parselinin önüne rutladı-
1.nb teminat mektubu ile söylenen iından batkitiplikteki ..,tname.i 
dn ve uatte encümene gelirler. veçhile 21-6-938 aalı günü aaat on 

2-7-lG-14 ı897 (2080) altıda açık artırma ile ihale edile-
. • . • cektir. lttirik etmek istiyenler 59 

Sene~ ~ 260 lira ~ .. mu- lira 10 kuruttuk muvakkat temi
hammenli ICartıyaka ı700 üncu sa- nat makbuzu veya banka teminat 
hil c:addesinde deniz kenarında So- mektubu ile ıöylenen gün ve aaat-

DA/MON CEP VANTILATlJRLERI 

lroai hemin sabf barakuınm yeri ·· ı· 1 
llaflritipliktelri tartnamai veçbile ı ta encumene ıe ır er. Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 öDEMIŞU 
IÇlir çıkanlmıttır lhal · 2 - Beher metre murabbaı 15 HOSEYIN HOSNO ticarethanesi .. 

1716~!:. sinü ... • 16 ~~, lirad~ ~lira be~eli mubam-' ., 1 

En aon icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille itler. Bir aa
atte bir kuru,luk aarfiyat yapar. Aiırlıiı ıeksen gram olup zarif 
bir kap içindedir. Bayanlar el ~taıında, baylar cebinde t&fır •• 

Herkeıin yanında bulunmuı lazım olan bir ihtiyaçtır. 

•· lttir8 etmek -..-
19 

.lira ;d.1:;~~!8~: D J D · 11 d 
: .. ~a .:::ı:!-~= rcimurabbaıveyo~fazlumdan29 ev et emıry arın an: 
bM ile llylenen sin ve ...ue encü- metre murabbaı iri ceman 84 met- Dnlet demiryollan J01 C- ticaret ve hHalit, hareket, muha-
mene gelirler. r~ murabbaı. maba~ bafkitiplikte- aebe, Malzeme ....Ulsi için Anbrada ve itleblelerde çalı9mak 

3ı 7 10 14 1849( (2058) ki f&J'blameaı •eçhıle 21-6-938 salı fizere müsabaka ile memur almacaktır. ' ' ' l aünü saat on albda açık artırma Alınacak memurlar Jii)uek lise orta mektep mezunu olabilir. 
Senelik kiran 155 lira bedeli mu- ile ihale edilecektir. lttirik etmek Yiikaek mektep mezunlarına 113 lira ve bunlardan lisan bilen

hammenli ltmetpqa bulvarında Me-l iıtiyenler 94 lira elli kurutluk mu· lere 130 L. Lise mektep mezuıilarına 74 lira ve bunlardan lisan 
· zarlık bqma açılan yolda belediyeye vakkat teminat makbuzu veya bilenlere 83 lira, orta mektep mezunlarına 61 lira ve bunlardan 
ait 22 No.lu depo bqkitiplikteki banka teminat mektubu ile söyle- liaan bilenlere 67 Lira ücret verilecektir. 
prtnameai veçhile açık artırmaya 1 

nen gün ve ıaatta encümene gelir- Ankarada istihdam edileceklere aynca 15 lira mesken tabıiaa-
çabnbmttır. ihalesi 17/6/938 cu- ler. b verilir. 
ma ginü l8at 16 cladır. lttirak etmek S-ıo.ı4-l 7 1339 (3009) Taliplerin 35 Yatını geçmemit olmaları ve memurin talimatna-
İltiyenler 11lira651mrutluk muvak-1 memizdeki memurluk evaafına haiz olmaları prttır. Her tabıil 
icat teminat makbum veya banka te- 1 - Tayyare resmi hakkındaki derecesine göre ayn ayn imtihan açılacaktır. Sorulacak ıualler 
minat mektubu ile söylenen gün ve 2459 aayılı kanunun bazı hüküm- umumi malumat riyaziye ve muhasebeden ibaret olup aynca ih
aaatte encümene gelirler. l terini deiiıtiren 28/5/938 sayılı tiyari her hangi bir liıandan da yazı yazdınlacaktır. imtihanlar 

31, 7, ıo, 14 1850(2059) 1 kanun. Ankara HaydarpafA ve lzmir Adanada itletme müdürlüklerin-
2 - lıpençiyari ve tıbbi müa- de yapılacaktır. 

2100 Lira bedeli muhammenli ve tahzerler kanununun 18 inci mad- imtihan 20 haziran 938 pazartesi günü saat 13 te ba,lıyacaktır. 
fenni prt:namesinde yazılı evsafı ha- desinin değiıtirilmesine ve bazı Talip olanların ellerindeki veıaikle itletmelere müracaat et· 
iz sabn alınacak 112 İnçelik tue üze- hükümlerinin kaldırılmaıına dair meleri ve taleonamelerinde hangi servisi intihap ettiklerini ilave 
rinde kurulu yerli yapısı cenaze nak- 28/5/938 günlü ve 3402 sayılı ka· etmeleri, imtihandan evvel idare doktoruna muayene olmaları 
line malıauı bir adet otomobil bat nun. lüzumu ilin olunur. ı 717 /1945 
lııitiplikteld mali ve fenni .-rtnameii 3 öd·· • 1 • 7 - 10 - 13 ı945 (2114) 

veçbile açık eksiltmeye konulmuş- kan~nunu::.u.:a~~=in~ ;~ •ea~•-:0=====-===-=======-=======-
turİııaıeai 14/6/938 Salı günü saat ' iittiren 

28151938 
tarihli ve 

3399 UMUM SANAYi. ERBABININ ' 
6 dad 

t..&!..-L .....__,_ • • enle 157 aayılı kanun. 
1 ır. -. ...... - euuea ıstiy r 1 Bel d" ')"' ah l 
lira 50 kunat•uk muvakkat teminat e ıye, •n t tu•n• a•ı mıt- Nazarı Dı.kkatı·ne 
makbuzu veya banka teminat mek- ı tır. 20ı6(2156) 

tulla ile aö~lenen gün ve saatte en- Beher metre murabbaı 300 ku· 
dimene Relirler. 940 ı· 50 k bed ı· 29-3--7_ 10 1820 (2033) ruttan . ıra.. .. urut e ı mu· 

hammenlı 63 uncu adanın 313-50 
Beheri 14 IUa 50 kanıttan 1160 metre murabbaındaki 26 aayılı ra-

6ra bedeli muhamDMn& ve evsafı aanın aatıtı bat kitiplikteki ıart
fenni ...,maıııesinde yazılı Kart1Y•- ' nameıi veçhile 'JJJ/6/938 salı SÜ· 
ka auyu için abonalara takılmalc üze- 1 nü saat 16 da açık artırma ile ihale 
re satın alınacak 80 adet Meikenin 

1 
edilecektir. lttirak etmek istiyen

kozmoa ıiateminde ıtandart su saati ler 70 lira 55 kuruıluk muvakkat 
Bas kitiplikteki mali ve fenni teminat makbuzu veya banka te
tartnamesi veçbile açık eksiltme- minat mektubu ile aöylenen gün 
ye konulmQftur. ihalesi 17 I 6 I •e aaatte encümene gelirler. 
938 Cuma silnü .. t 16 da Bele- ıo ı4 21 24 2017(2155) 
diye encümeninde yapılacaktır. işti
rak etmek iatiyenler 87 liralık mu- - - ----------
Yakkat temimt makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen gün ve 
1aatte encümene gelirler. 
2--7-1~14 1896 (208ı) 

2500 lira bedeli muhammenll ve 
evsafı fenni ..,-tnamesinde yazıb te
mizlik lel'Visinin ıulama qlerinde 
kullanılmak üzere sabn a1macak 1 
adet launyon .-.isi makine ve elek
trik mübendisliiinden tedarik edile
cek mali ve fenni .-rtnamesi veçbile 
açık eksiltmeye konulmuttur. ihale
li 17/6/938 Cuma glnü saat 16 da 
Belediye encümeninde ,..,ı1aca1mr. 
letira1c 9tmelr iltiffftllw 187 lira 50 

IZMtR MEMLEKET HASTA
NESi DAHIU HASTALIK

LAR MOTAHAMISI 
DOKTOR 

Celal Yartm 
Muayenehanesi: ikinci Beyler 

aobimda Fırın karpsında (25) 
numaradadır. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddeei 
.No. 1018 TElHON 254S 

Men•acat malıinalan oe tngôlaları bilumum aanayi maki 
lan, Tornalar, MalJıaplar, Frezeler oe.aire •• 
cPLA TT• markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçalan. 
Pamuk preıeleri. 
BABCOCK VE WILCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her ıiıtem kompresörler. 
Dekovil v~ maden ocaldan demirJollan İnf&&t malzemeleri •• 
MARA THON markalı her cim toma, imalit, kalıphk çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halituız çelikler ve .. 
TIT ANIT aert maden takınılan. 
Bu ihtiyaçlarınızı afAiıdald aclreaten temin edebilininiz : 

G. D. G/RAS Peftemalcılar aokak 
No. 1333 Y azılaane No. 3 • lzmir 

Telefon :2413 Posta Kutuau 234 
1 - 13 (841) •m ..... ._ .. .-..... _._._ • .._ ____ , 

lzmir Halkına müjde 
Bir hayli zamandan beri zeJtinyailannm naturel istihsalinde 

harikalar yapmak auretiyle Ttlrkiyemizde töhret kazanan ve 
anuıl Midilli mübadillerinden bulunması huebiyle yai ııkma· 
ıınm bfitfin inceliklerinde vukuf aabibi bulunan Ayvalık fabri
katCSrlerinden SEZAi öMER MADRANIN ilk preaeden ve yqil 
zeytinden iatihaal ettiii ve Yunanhlarm afrolado tabir ettikleri 
bir buçuk uit zeytinyqlariyle nefiı aabunlan piyaMmıza sel· 
miftir. Sabt Ym Gazi Balftft 18 ımarab majazadır. 

1-6 (2135) 

KUYYETSİZLİKMİ? 
Kendinizi zaif hiaetmcnizin sebebi bnmm zehir
: "Tom" Jerin vücutta anmasındandir. Bu 

"eli "Tom" Jeri ENO "MBYV A TUZU" 
içerek def ediniz. ENO leziz ve kuvvet vericidir. 

. ENO bnınıza temizler, vücuddaki zehirleri atar, 
kuvvctsizliğin ve bbizin önüne geçer. ENO size 
sıhhatımzı ve kuvvetinizi iade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ • 

E N O INGILTERE.NIN "MEYVA .TUZU .. 

"FRUIT SALT" 

, 
Kula Mensucat 

F ABRIK ASININ 
Yeni gelen mevsimlik sağlam 
UCUZ en yeni renklerdeki 

Kumaılarını görmeden elbiae yapmamanı 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDONDA 

ÇOLAKZADE 
Halı Ltd. Şirketi 

Vitrini a rinde ıe,hlr edllmekladlr. LUHen ziyaret 
ediniz, Satı, toptan va perakende 

Manisa Vakıflar Müdürlüğünden: 
Evvelce .;aı1bne7e li.biı Manliada Halke+i dvUiıiaaki ft 

lnönü bulvarı üzerindeki Vakıf araalara yeniden yaptınlacak 
ikiffl' katlı ve iki daireH iki Wra evinin ketif mikdan çoialtıla
rak İnfaab kapalı zarf ueulüyle ebiltmeye konulmUflur. 

1 - Her iki evin kefif bedeli 7İrllai iki bin iç JÜa elli yedi lira 
doksan alb kuruttm'· 

2 - Bu ite ait projeler, k .. ifname, Fenni f&rlDame ve teferrii
ab Vakıflar umum müdürlülG intaat müdürlüpnde ve Maniaa 
V alnflar müdiirlüiünde ıöriilebilir. latiyene 50 kurut mukabilin
de verilir. 

3 - Ekıiltme 13 haziran 938 pazarteai IÜl)Ü saat on birde Ma· 
niaa Vakıflar müdürlüğü binaımda toplanacak komisyon huzu
ruyle yapılar. 

4 - Muvakkat teminat bin alb y(b yetmİf alb lira aeluen bet 
kuruttur. 

5 - Bu eksiltmeye gireceklerin 938 yılına ait ticaret odası Ye

ıikaıını ve 938 yılına ait Nafıa vekaletinden alınmıt ve yapbiı 
en bGyük bina bedelinin on bin liradan &f&iı olmadığım bildiren 
ve yapı müteahhitliği vesikaıım göıtermeleri lazımdır. Bundan 
baıka ekıiltmeye gireceklerin ya bizzat yükıek Mühendis veya 
Mimar olmaları veya bunlardan biriyle müttereken teklif yapa
rak mukaveleyi birlikte imza etmeleri tarttır. 

6 - Teklif mektuplan 13 haziran 938 tarihine rutlıyan pa· 
zarteıi gilnü ıaat ona kadar Maniıa Vakıflar müdürlüğünde ko
mlıyon reiıliiine verilir. 

7 - Kapalı zarfların ihzannda, teklif mektubunun yazılm .. 
sında ve bu zarfların tevdiinde ve poıta ile ginderilmeainde U.. 
teklilerin 2490 Nyılı kanunun 32, 33, 34 fincü maddelerine harfi. 
yen riayet edecekleri ilin olunur. 

26 - 31 - 5 - 10 1635 (1029) 

Holistina 
Boyaları 

Elbiaelerinizin renai bçmumdan ve kirlelam•inden korkma 
ymız. Dünyaca tanınmıt yflnli ipekli elbiae l.oyuıdır. Renıi kat· 
inen aolmaz her eve lizlmdır. 

Bir kerre tecrübaini tavıiye ederiz. l>epoeu Suluhan ciftl'i 
No. 121/9 HOSNO öZöDEMIŞU ••• 

Turgutlu Belediyesinden: 
1 - Bedeli ketfi 1304 lira 36 kuruttan ibaret ı 16 ına ad.da yeni· 

elen yapılacak heli inpab. 
2 - Bedeli ketfi 1968 6ra 4 kunıttan ibaret 112 inci adada yeni

den yapılacak pazar yerinin inpatı yirmi aGn müddetle açık eksilt
meye konubnuttur. 

ihale 21/6/938 tarihine mfbadif ..ı. alinl aat 15 te Turptlu be
lediye dairelİnde icra edilecektir. 

Tallplerin mezlcer afin ve mtte belecliJecle bulunmalan. 
10 - 14 - 18 - 19. 2010 (2117) 

• 



Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZJN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün ııbrapları da dindirir. 

icabında günde 3 lıtıfe alınabilir 

•a•sw;ı:a :et'* %& ışıee 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmhıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
lstanbulda bütün Eee ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. - •mee R A h • •• 

: • ... ~ •• • ' \ •• :" 4 ... - .. ~ ~" • • • ~, _~; ""·.:.;~.,.:..·..ıı...._ ···~t. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

"·' 

Ağız bütün mikroblara daima 
unutmayınız bir kapıdır. Ve 

açık 
ki: 

Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
lnza ve hatta zatürreeye yol açbk
ar1, iltihap yapan dit etleriyle 
~öklerine mide humması, apandi· 
•ıt . . ' nevraıtenı, sıtma ve romatız-
~a Ya: .. ·ığı fennen anlaşılmıttır •• 

e11tiz ağız ve sağlam ditler umu
hli vücut ıağlığınm en birinci tar· 
tı. olınu,tur. Binaenaleyh dislerİ· 
:ızi her gün kabil olduğu k~dar 
azla (Radyolin) dit macunu ile 
R~tanti edebilirsiniz ve etm.eliıi
bı;z, Bu ıuretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi koru.mut olur· 
•unuz. 

~~.,.,,..,----,=-~-~ 

RADYOLIN 
ile ditlerinizi ıabah ve akşam her yemekten sonra f ırçalayınız .... 

TURKiYE 
CUMHU RİYETI 

, .~BIRAAllBANKRSl 
1 --

TURAN l'abrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, haş sabunu ve kremi ile güzellik krem• 
lerini kullanınız. Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
teJık Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Teefon 34&5 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddesi 
Beyler Sokağı kö§esİ 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en §ık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacakbr. lzmirde Hital eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir müessese olmuş, kokuculul 
;lemini şaşırtmış bulunmaktadır 
Hilal eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için §İteler üzerinde Kemal 
Ki.mil adını 2örmelisiniL 

DEUTSCHE LEVAN Fratelli Sperco 
TE- LINIE Vapur acentası 
G. m. b. H. 1 ROYAL NEERLANDES 

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. KUMPANYASI 

BREMEN INIE 1 HERCULES vapuru 10/ 6/938 de 
DEUTSCHE LEV A.NTE -GL beklenmekte olup Burgaa, V arna ve 

HAMBURG, A. • K'" ı· 1 h k ed -'-. , ostence l.Illan arına are et ecea.tır. 

LARISSA vapuru 28 mayısta beklenl· ı STELLA vapuru 13/ 6/ 938 de bek• 
yor. Anvera, Rotterdam, Hamburg ve l k 1 A t d R t d enme te o up ms er am, o ter am 
Bremen limanlann için yük alacakbr. H b ı· l · · yük" l ak 

SOFIA 31 bekl 
• ve am urg ıman an ıçın a ac • 

vapuru mayışta enı· 

yor. Anvera, Bremen ve Ha.mbmg Ji. tıt.TRAJANUS vapuru 23/6/936 de 

manlanndan yük çıkaracakbr. b kl k 1 B V K"' . , e enme te o up urgas arna ve o• 
CHIOS vapuru 8 haziranda bek.lem· 1. 1 . . ''k al aktır tence ıman an ıçın yu ac . 

yor. Rotterdam. Hamburg ve Bremen SVENSKA ORJENTE UNIEN 
iç.in yük alacaktır. VINGALAND .. - 15 /6/9 36 ta· 

ARMEMENT H. SCHULDT motoru 
rihinde beklenmekte olup Rotterdam. 

MARITZA vapuru 2 haziranda bek· 
leniyor. Rotterdam, HambUJ"? ve Bre· 
men limanlanna yük alacaktır. 

Hamburg, Gdynia, Dantzig, Danimark 
ve Baltık limanları için yilk alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
SERViCE MARITIME ROUMAINE SUÇEAVA vapuru 9/6/938 de bek· 

BUCAREST lenmekte olup Malta Marsilya ve Ceno--
DUROSTOR vapuru 31 mayısta bekle- ı· I . · ,,L 1 h va ınıan an ıçın ywı. ve yo cu a r. 
niyor. Köstence, Galatz ve Galat% ak· ALBA JUUA va unı 2/7 /938 de 
tarmaBl Tuna limanları için yük alacakbr. b ki k l Mpalt M --'' e enme te o up a. anruya ve 
DEN NORSKE MtDDELHAVSLINJE Cenova limanları için yük ve yolcu alır. 

OSLO ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 
SAN ANDRES vapuru 26 haziranda )ardaki değişikliklerden acenta mesuli-o 

bekleniyor. Dieppe ve Norveç umum yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 

limanlanna yük alacalcbr. ikinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 
JOHNSTON V ARREN UNF.S L TD. vapur acentalı.ğına müracaat edilmesi rf. 

UVERPOOL ca olunur. 
A VIEMORE vapuru 3 temmuzda bek· Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4221 
leniyor. Liverpool ve Anvers limanlann• 

dan yük çıkaracak ve Burgu, Vama, oı• • v ş •• 
Köstence, Sulina, Kalu ve Braila liman· JV) e ure. 
lanna yük alaca.km. LıMITET 

STE RovALE noNcRoısE Vapur acentası 
DANUBE MARJTIME 

SZEGED vapuru 8 haziranda belı:le- BlRJNCt KORDON REES 
niyor. Port Sait ve lak.en.deriye limanla- BJNASI TEL. 2443 
nna ylik alacakm. Ellerman Lioes Ltd. 

TISZA vapuru 10 haziranda beklen[- LONDRA HATrl 
yor. Tuna limanları için hareket ede- DESTRO vapuru 7 baziran~a 
cektir. Liverpool ve Svanseadan gelıp 

Dlndald hareket tarihleriyle nav· yük çıkaracak. • 

1 nl daki d 
.r.;.,.'klikl--.ı ta CA V ALLO vapmu 7 hazıranda 

u ar eıo;".i' ı::ruen acen me- 1· L d HnD • • yük' l 
li t kabul 

· tm ge ıp on ra ve ıçın a a-
su ye e ez. aktır c . 

Daha fazla tafsllM almak için Birin- FLAMINIAN vapuru 22 hazi· 
et Kordonda V. F. Henry Van Der Zee randa Liverpool ve Svanseadan 
ve Co. n. v. Vapur acentalığma mUra- gelin yük cıkaracak. 
caat edilmesi rica olunur. DRAGO vapuru 25 ha2iranda 

Tel. No. 2007 ve 2008. Londra, Hul1 ve Anversten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 

"U d J " Londra ve Hull için yük alacaktır 
ffi a tt Um Um} Tarih ve navlunlarda ki değişiklik.ler-

deniz acenteliği den acenta mesuliyet kabul etmez. 

Ltd_. Y erlimalı 
HELENIC LINES L TD. 

GERMANY A vapuru 9 • 1 O bazi- ÇAT AL, BICAK, KAŞIK 
randa beklenilmekte olup Rotterdam 
Hamburg ve Anvera limanlanndan yük 
çıkaracaktır. 

HOLLANDlA vapuru 15 haziranda 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
Anvers limanlan için yük alacakbr. 

LtNEA SUD AMERtKANA 
HEL VlG motörü temmuz iptidasın

da beklenilmekte olup Nevyork için yük 
alacakbr. 

DANIA motöril ağustos iptidasında 

beklenilmekte olup Nevyork için ' yük 
alacakbr. 

BALKANLAR ARASI HATTI 
ZETSKA PLOVIDBA A.D. Büyük fedakirlıklarla vücuda gt:-

KOTOR tirilen fabrikamızda yerli mah ola-
Balkan ittifakı tkbsat konferansınin rak her model çatal, bıçak, tm.ık 

seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği imal olunmaktadır. Avrupa mamula-
hatta mensup Yugoslav bandıralı b ayarına faik olan bu emsalsiz yerli 

L O V C E N mah fabrikasının mamulibnı her 

Lülcs vapuru pazartesi 20 haziran saat yerLdOe KftrAaVJNJlT1Az. Ga • ) . ve z1nocu arın 
12 de lzmırden hareket edecek Pire, d.kk t' nazarı ı a ıne : 
Korfu, Adriatik limanları, Venedik, Tri- Fabrikamız BASKURT marka· 
esteve Şişak limanlan için yolcu ve yük lı YERLi mamulahmızı görme
alacakhr. • 1 den, ÇAT AL, KAŞIK ve BIÇAK 

Gerek vapurların muvasalat tairhleri, takımlarınızı almayınız. Bütün 
gerek vapur isi_mleri v~. navlunlar~ hak· 'ı mallarımız hem kalite itibariyle 
kında acenta hır taahhut altına gıt"J?'lez. A vrupanınkinden daha yüksek ve 
Daha fazla tafsilAt almak için Birinci 

1 
hem de fiatçe YOZDE 30 daha 

Kordonda 166 numarada (UMDAL) ucuzdur. 
umumi deniz acentalığı Ltd. müracaat U .. 5 h y · l tanb 1 Tah mumı a s en: s u -
edilmesi rica olunur. t k 1 dd • N 51 a a e ca esı o. 

TELEFON: 3171- 4072 (Jak Dekalo ve ŞsL) 

Taksitle 
Her Marka 

Gramofon, Radyo, Motorslklet, Blslklet va s ... 

En ucuz f iatle mağazamızda satılmaktadır 

TORMAX Motorsikletlerini 
MUTLAKA GÖRÜNÜZ. 

Adres: M. Alim Şenocak 
Kemeraltı caddesi Emlrler çarşısı karşısında No. et 
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rankocuların büyük taarruzla 
Cümhuriyet kuvvetlerinin şiddetli müdafaaları önünde semeresiz kalıyor 

Fransız 
A ayan meclisinde Protestolar gülünçtür 

A 

un1umı Bonne 
bilançosunu 

vazi- Boykotaj yapmak suretiyle Japonu 
yaptı boğazından yakalamak lazımdır 

Umanlte gazetesi böyle söylUyol" 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 

Paris 9 (A.A) - Umanıt.e gazeiesi ı 
yazıyor: 

Japon .kuvvetleri Lunghai demJryOlu 
boyunca ilerlemektedir. Japon öncüleri 
Senkcovun 50 kilometre cenubunda bu.
lwuın P ekin - Han.kov demir yoluruı 
yaklaşmıştır. Motörlü japon k>taatı Ho
peyden hareket ederek mezkOr şehirden 
garbe ve cenıibi garbiye doğru 30 kilo
metreden fazla ilerlemişlerdir. 

• Diplomasi tariki ile yapılan protesto
lar neticesiz ve gülünçtür. Boykotaj yap
mak suretiyle mütecaviz japonu boğa
zından yaikalamak geraktir. Çine yardım 
etmek ve ona japonyaya karşı mllcadele 
etmesi için lazım olan bütün wsa>ti ver
mok lazımdır. Süratle harekete geçmek 
icabeder. 

AMERiKANIN PROTESTOSU 

Vaşingt.on 9 (A.A) - B. Hul Japon 
tayyarelerinin blrl>lrl ardına bir kaç kere 
Kantoııda:kl Çin Amerikan Unlversite
slni bombal'dımana tabi tutm14 olmala
rını Amerikanın Hongkong baş konsolo
summ japon h3§ ikon.solosu nezdinde pro
teıııt.o ettiğini bildirmiştir. 

Jtıp<m hariciye nazın geneTal Ugakl 

JAPONLAR HANKOVU ZAP
TETMEK tSTtYORLAR 

Hopeinin cenubuna Yangt.ze nehrine 
20 japon harp gemisi gelmiştir. Ve bun· 
!ar nehrin cenup sahiline asker çıkarmış. 
tır. Hedef Hankovun zaptı olıınak üzerf 
burada büyük askeri hareketlerin VU• 

kuu beklenmektedir. 

JAPON DONANMASI 
MEMNUNlMIŞ 

Şaııghay 9 (ö.R) - Japon bahriye9İ• 
nin mümessili amiral Tomura japon tay. 

Şaııghay 9 (A.A) - Çin kuvvetleri yareleriııin hava hücumlarmda asken 
ÇtN.LtLER YENİ B!R MODA- Kayferıkl tahllye ettikten sonra Senkoov talışidat ve müesseselere nişan aldıklan· 
FAA HATTINA ÇEK1L1YORLAR demir yolu ittisakmın yarı yoluna kadar nı ve Kantonda da böylece hareket edil· 

Kat<ılonvada Barselon ~ehrinin ı<m bombaTdımanında uğ<'adığı feci tıcı.ziyet gerl ı;ıekilmlşlenlir. Senkcov şehrindeki diğini söylemiş ve bombardımanlardan 
Paria, 9 (ö.R) - Hariciye nazın B. tırlatmı~tır. Netice olarak, B. Bonnet Çe-ı Şimdi Caotellona 25 kilometrelik bir Şanglıay 8 (A.A) - Çin menbaından sivil halkın büyük bir kısmı şehirden elde edilen neticelerden japon oonanma-

Georg- Bonnet diln •yan meclisi hari- koılovak hükümetile Südetler arasında mesafede bulunmaktadırlar. il-''-'""' 
~ " Ll"I öğrenildiğine göre çinlller Hanlrov llniin- ayrılmıştır. smm memnun olduğunu b' ..;..u~wr, 

• L • tar f d dinlenmi• ve açılmış olan müzakerelerin bugün artık COMHURIYETÇILERIN TEB ..., 
uye 1<omısyonu a ın an ~ • .. f de vüouda getirilmiş olan mildafaa hat-
Dal d . k b' . . ikti"d vkiine bir ıükilnet ve vifak azmiyle bütün me- Bauelon, 9 (ö.R) - Millı muda aa M d 1 k a ıye a ıneaınm ar me . . . ı . . ... . d tına ooğru geri çekilmektedir. Japonlar • 

eld'"' lndan beri aarfettiği diplomatik telelerin ıulh ve adalet daıreıınde hallı nezaretının teblıgıdır ı Şark or~usun • a Lungbal ve Pekin - Hankov demlryolla- an a ar omısyonu 
gfaal'ıgı · b' hUJ•-- tlT 1 an ümidini verdiğini ıöylemiştir. 1 ehemmiyetsiz tüfenk ve top ateşı. Dogu 

ıyetın ır ..... 11nı yapmış · •P • • . rının iltisak noktası olan Cencegen cl-
d vuk 1 h•d' 1 • h t 1 t Valan1iya 9 (AA) - Röyter ajan- ordutu : Düşman tayyare ve tank nı-ya a ua ge en ıon a ıse en a ır a • ' ; varında bulwımaktadır. Japon sol cenahı 

tık h · · F ıının öğrendiğine göre gece Gandie li- ı mayeoi altında Bonevela della Verue 
tan sonra ancıye nazın ransarun Han.kov boyunca topçıekerlerin himayesi 

1936 · d b · taki dil L manında Frankist tayyarelerin bombar- mevzilerimizi ıiddetle bombardıman et-
teneoın en erı P e en 1<ar11- 1 altında yav~ yav~ ilerlemektedir. 

az1 k · ti d k ti · bild' · dımanına maruz kalan lngiliz vapuru ı miştir. 1034 tepeoine karıı yapılan hü-
:" : ııyaseune aa Loa adnı k ırrnıazlş vıke batınıştlT. cumlar büyük ıiddetine rağmen püıkür- Haııikovdan alınan haberlere göre şe-
&omıtyon euanına n ra antm hlrde sivil ahalinin tahliyesine başlıın-
L • • • f al' ti' h-'-'- da · h t FIGERASTA BiR MOHIMMAT tülmüştür. aomıteaının a ıye aıuun ıza a 1 ınıştır. 

dik A • 1937 t ih DEPOSU uçru Disparella mıntakasında düşman ileri •er ten eonra ., aon teırın ar - ı 

li karann komitede temail edilen bütün Perpin&ham. 8 (A.A) - Huduttan 1 mevzilerim~i zaptetmio ~e ~e daha eon· SOVYETLER VE JAPONYA 
devletlerin rizaıiyle Vo ayni hulCis fikri- alınan haberlere göre Figerao bombardı- ı ra ~u mevzıler ku~etlerımız. tarafından 
le yakında tatbik edildiğini görmek te- manı neticeıinde on b~ kadar bina yı• gen alınmışbr. Duşman yeru kuvvetler Tokyo 9 (A.A) - Sl.avusldnln avde
mennisinde bulunmuıtur. kılmıştır. Bunlann araomda askeri ku- getirterek ve çok fazla malzeme kulla- tinden beri büyük elçilik vazifesini gör-

B. Bonnet ecnebi tayyarelerin Fran11z mandarılık binası, bir mühimmat depo· . narak tekrar bu mevkilere girmiş, fakat mekte olan Sovyet ınaslahatgtizan B. 
arazisi üzerine taanuzlanna m3ni olmak ıu ve fabrikası, elektrik aantralı ve has- f yaptığımız mukabil taarruz neticesinde Smetaınin bu gün hariciye nazın muavin 
için Franoız hüküınetinin yaptığı teşeb- tane vardır. Yaralıların Perpinghama 1 yine buralan elimizde kalmı~tır. Aıker- ile iki saat görüşmüştür. 
büsleri ve aldığı tedbirleri habrlatmış gelmekte olduklan ıöylenmiş ise de bi- [erimiz bir baskınla düşmanın elektrik Sanıldığına göre bu görüşmede japon
ve lngiliz • ltalyan anlaşmasının hü- lahare Gerona götürülmüıtür. Karalin• fabrikasını muattal hale ıoktuktan ıonra ya ile Sovyetler birliği arasında mual
kümlerini hatırlattıktan ıonra Franoız yeler Fran1aya doiiru muhaceretin önil- hll.disesizce yerlerine dönmüşlerdir. Dis- lakta bulunan meselelerin heyeti umu
hüküınetinin de ne gibi f8rtlar dahilinde ne geçmek üzere kordon tesis etmioler parella mıntakasında Altona! lizerine rniyesi mevzuu balı.is edilmektedir. 
Roma ile müzakereye giriştiğini izah et

mittir. Bu mf.izakerelerin ıimdiki vaziye· 

d düıman hücumu tamamiyle tardedilmiı- ----------------ir. 
KIRK öLO VAR tir. 

tini anlattıktan aonra hariciye nazırı bun• Bauelon, 8 (AA) - Frankist tay-
k ıd ii kad ak b . yareler bu aabah Fransız hududuna 25 Londra, 9 ( ö.R) - Pantekot yor-

JNGlLTERENlN iHTARI 

tarihte neticelenmesi ümidini izhar 
lann müın ün o u u ar y ın ır 

et- kilometre mesafede Figeras ıehrini \ twıunu Y orksayrda geçirmekte olan ha· 

miştir. 

Bundan sonra 28 ve 29 nisanda baı
veltille birlikte Londraya yaptıklan zi. 
yareti hü1Ma ettikten ıonra B. Bonnet 
lngiliz hükümetinin gösterdiği iyi kabu
lün 1amimiyetinden bahsetmiı ve iki 
mem1eket arasında her eahada çok ııkı 

ve em.niyetli olarak kendini gösteren bu 

., birliğinin gerek Frans.az .. lngiliz mü
aascbetleri, gerekse dünya ıu1hunun mu

hnfazası için olan ehemmiyetini izah et· 

miştir. 

Orta Avrupa vaziyeti de tafsilatlı iza-
hata zemin teolcil etmiştir. Nazır vaziye

tin nasıl inki:ıaf ettiğ ini, bilhassa Çekos
lovakya hakkında 1&rih bir tekilde göo
termiş ve bu meselede muhtelif alaka
dar mem1eket1erin aldıkları vaziyeti ha-

bombardıman etmiılerdir. 40 kadar ölll ı riciye nazırı Lord Halifaks dün Londra-
vardır. ya dönmüş ve öğleden eonra en mühim 

ISP ANY A iÇiN HARP 1 vaktini Çinde ve lıpanyada açık ıebir-
LEV AZIMI l lere ve ticaret gemilerine karıı yapılan 

Paris, 8 (AA) Epok ııazeteai hav~ ~ücumlann~a~ ileri gele~ vaziyetin 

h .. k.. · J · 280 k 1 tetkikine hauetml§tır. Baıvekıl B. Çem-u umetçı apanyaya aıt amyon- .... 

1 k 1 D nk k ik• hl 1 berlayn halil Y orhayrda bulunmakta 
u evazunın u er te ı ecne va-

• • 1 ise de teleforıla F oregn • Office ile dai-
pur tarafından karaya çıkarıldıgmı bıl· r hal' d d' 1 d k' h 
d. k d" mi temas ın e ır. spanya a ı ava 
ınne tc ır. 

Jurnal gazetesi de bu kam onların hücumlarının daha insani bir ıeklc eo· 

1 Y k • 1 kulması için lngiliz hükümeti baoka me· Barse1ona gitmek üzere yo a çı tıcnnı 
haber vermektedirler. e· ' todlara müracaat lüzumunu hissettiğin-

ASiLERiN TAARRUZU 

den Barselon ve Burgos mümessillerine 
iki tarafa bazı telkinlerde bulunmalarını 

9 emretmiştir . Saragos, (A.A) - Havas ajanoı· 
nın muhabiri bildiriyor : 

F ranko kıt' alan dün cenup istikame

tinde ilerlemelerine devam etrni~lerdir. 

FRANKONUN RESMi TEBLICI 
Salamanka, 9 (A.A) - F ranko umu-

mi karargahının resmi tebliği, F ranko· 

Londrada Derbi 1 
f cuların Adzenatayı iogal ettiğini ve Te· 

:ruel cephesinde Uzeras ve Kamerona isk oş u ar 1 tikametinde ifeTlemekte olduklarını te• 
yit eylemektedir. 

Kamerana civarında mühim mevziler 
ve dağlar ele geçirilmiştir. Bu muhare· 

. belerde düşman 780 ölü vermiştir. Düş
j 1 manın 1 1 tayyaresi dü~ürülmüştür. 
~ F aris 9 (A.A) - Aliliuıteden bil-

i diril diğine göre Ankok ismindeki lngi· 
liz destroyeri mezkUr limana girerek iki 
gün evvel F ranko tayyareleri tarafından 
bombardıman edilen iki lngiJiz ticaret 

1 gemisinin başında demirlemişti r. 

l D estroyer kumandanı bu bombardı
' man hakkında tahkikat yapacaktır. Ku
l mandan lspanyo1 makamatiyle temasa 

! gelmiş t ir . D estroyer bombard ımanda 
ölenlcr1e yaralanan mürettebatın ce· 
setlerini lngiltereye getirecektir. 

BiR FRANSIZ VAPURU BA TiRiLDi 
Madrid, 9 (ö.R) - cBrivan> Fran

s ız vapuru Alikante viliyetinin küçük 
, bir iskelesinde dün akşam bombardıman 

Londrada ıon yapılan biiyük Derbi koıulannda alınan neticeler bir çok ıürp- 1 edilerek yanmııtır. Vapurda bulunan ln
rizler yarattıiı İçin her zamandan fazla alika uyandırmlfhr. Bu koıulara ittirak ! giliz müşahidi ve tayfadan beo kişi öl
eden Aa-a Hanm birincilik kazanan atı, Ağa Han cokeyi mütebessim çehreııi ile müştür. 
bizzat tebrik edivor. 1 Valansiya, 9 (ö.R) - Röyter ajan-

sının son aldığı habere göre cBrisvan> 

vapurunda üç Fransız ve iki İngiliz bom· 
balarla ölmüştür. 

NASYONALiST TAARRUZU DE
VAM EDiYOR. 
Pario, 9 ( ö.R) - ispanyada natyo. 

naliat taarruzu devam etmekte İte ele 
cümhuriyetçilerin tiddetli mukavemetİy· 
le karoıla§maktadır. Burgoatan mühim 

bir ileri hareketi bildiren hiç bir haber 
gelmemiştir. Cümhuriyetçilerin bildir· 
diklerine göre aailerin T erue) ve Kutel· 

lon vilayetlerindeki taanuzları son de· 
rece tiddetle devam ebnekte, fakat cÜm· 

huriyetçiler ks.hramanca mukavemet et· 

mekte ve bunu tesirsiz bırakmaktadır .. 
Yalnız bazı mıntakalarda ezici malzeme 
üstünlüğü karşısında hükümetçiler ha· 

fifçe geriliyerek ölüme hazırlanmış mev· 
kilere çekilmişlerdir. 

LONDRA GAZETELERiNiN 
NEŞRiYATI 

Londra, 9 (AA) - Hariciye nazırı 
Lord Halifaksin alelacele Londraya dön· 
meai münasebetiyle gazeteler Jngiliz ge· 
milerinin yeniden bombardıman edilme· 
meleri İçin hükümetin ne gibi tedbirler 
alabilceği meselesiyle meogul olmakta· 
dır. Hatti. gazetelerden bazısı yeni bir 

Nyon konferansının toplanması ihtima· 
!inden bahıeylemektedir. 

T aymis gazete!İ bugünkü vaziyeti 

Nyon metodlarını zaruri kıldığı mütali· 
asındadır. 

Niyuz Kronikl lspanyol l imanlarına 
Jngiliz harp gemilrri göndererek taaruz· 
da bulunacak her hangi bir tayyareye 
ateş etmelerini teklif ediyor. 

Deyli Meyi gazetesi de F rankoculara 
ait gemilerin müsaderesi mevzuu bah!J 
olduğunu kaydeylemektedir. 

BiR TEKZiP 
Londra, 9 (ö.R) - Diplomatik ma· 

hafi! lngilterenin Nyon muahedetiyle 
korsanlığa karşı tesis edilen deniz kara· 
kol devriyelerine benzer hava karakol 

devriyelerini de ispanyada sivil ahali· 

nin bombardımanına nihayet verdirmek 
için tesis niyetinde o1duğuna dair veri
len haberleri tekzip etmektedir. 

Filistin meselesi hakkında lngiliz 
raporunu tetkike başladı 

Cenevre, 9 (ö.R) - Daimi mandalar komisyonu 937 senesi zar• 
fında Filiatinin idaresi hakkındaki lngiliz raporunun tetkikine başla
mı§hr. Jlkönce Londra hükümetini temsil eden Lord Plymouth d in
lenmiş ve Filistinde umumi vaziyet, karışıklıkların teskini ve ekono
mile durum hakkında bol izahat vermiştir. Komisyon azaları Lord 
Plymouth'a bir çok sualler sormuşlardır. lngiliz mümessili memleket
teki fasılasız karışıklıklar sebebiyle ekonimik vaziyetin bozulduğunu 
tasdik etmiş, fakat asayiş ve nizamın muhafazası gibi güç bir vazife
yi üzerine alını§ olan lngiliz kıtalarına karşı yapılan ithamları protes· 
to etmiştir. Bazı hadiseler çok mübalaga edilmiştir. Filistinin taksimi 
projesine gelince, lngiliz hükümetince konseye kabul ettirilmiş olan 
bu prensip hakkında gerek Londrada ve gerekse Filistinde tetkikler 
devam etmektedir. Bu sebeple Filistinde lngiliz mandası daha uzun 
zaman şimdiki şeklini muhafaza edecek ve ileride memleketin taksi
mi esası tatbik mevkiine geçerse buna göre değişerek nihayet Filistin 
tam siyasi istiklaline kavuşunca ilga edilecektir. 

Petrol şirketleri Meksi
kada davayı kaybettiler 

Meksikalı eskrimci kızlar bir geçit resminde 
Mekoiko, 8 (AA) - Ecnebi petrol Maamafih hükümet tarafından mÜ• 

kumpanyaları tarafından istimlak kanu~ Sllıdere edilmiş olan dosya, ticaret bono• 
nu aleyhinde yapılan davayı ve petrol 1arı ve bankalardaki paraların kumpan• 
tesisatının kendilerine iadeei hakkında· yalara iade.ine karar vermiştir. 
ki talebi hakim Bartred reddetmittjr. 

' 


